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Amendement 641
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Or. en

Motivering

De categorie OTF's wordt geschrapt aangezien alle door marktexploitanten of 
beleggingsondernemingen beheerde handelsplatforms worden geacht bij de verrichting van 
multilaterale handelsactiviteiten aan welbepaalde marktregels te voldoen (bijv. transparantie, 
niet-discretionaire transactieverwerking, niet-discriminerende toegang en volwaardig 
markttoezicht).

Amendement 642
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Or. en

Amendement 643
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, regelingen moeten treffen om 

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, regelingen moeten treffen om 
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te voorkomen dat orders van cliënten via 
een OTF worden uitgevoerd door te 
handelen met het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een OTF exploiteert. Een 
beleggingsonderneming treedt niet op als 
een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling op een 
OTF die door haarzelf wordt geëxploiteerd. 
De verbinding tussen een OTF en een 
andere OTF is zodanig opgezet dat geen 
interactie tussen via verschillende OTF's 
ingevoerde orders mogelijk is.

te voorkomen dat orders van cliënten via 
een OTF worden uitgevoerd door zonder 
toestemming van de cliënt te handelen met 
het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die de OTF exploiteert. De exploitant van 
de OTF publiceert overeenkomstig artikel 
27, lid 2, op regelmatige basis gegevens 
die zijn uitgesplitst in orders die zijn 
uitgevoerd met het eigen kapitaal van de 
exploitant en in orders tussen koop- en 
verkoopintenties van derden. Een 
beleggingsonderneming treedt niet op als 
een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling op een 
OTF die door haarzelf wordt geëxploiteerd. 
De verbinding tussen een OTF en een 
andere OTF is zodanig opgezet dat geen 
interactie tussen via verschillende OTF's 
ingevoerde orders mogelijk is, tenzij de 
exploitant van de OTF kan aantonen dat 
is voldaan aan de voorschriften van deze 
richtlijn en van Verordening (EU) nr. 
.../... [MiFIR] en dat een dergelijke 
operationele regeling de in artikel 27 
bedoelde verplichtingen ondersteunt.

Or. en

Amendement 644
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, regelingen moeten treffen om 
te voorkomen dat orders van cliënten via 
een OTF worden uitgevoerd door te 
handelen met het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of marktexploitant 

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF exploiteren 
op basis van aandelen, 
aandelencertificaten, op de beurs 
verhandelde fondsen en andere 
soortgelijke financiële instrumenten, 
regelingen moeten treffen om te 
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die een OTF exploiteert. Een 
beleggingsonderneming treedt niet op als 
een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling op een 
OTF die door haarzelf wordt 
geëxploiteerd. De verbinding tussen een 
OTF en een andere OTF is zodanig opgezet 
dat geen interactie tussen via verschillende 
OTF's ingevoerde orders mogelijk is.

voorkomen dat orders van cliënten via een 
OTF worden uitgevoerd door te handelen 
met het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een OTF exploiteert, tenzij dit gebeurt 
op basis van voor eigen rekening verrichte 
compenserende aan- en verkopen of met 
de toestemming van de cliënt. De 
exploitant van de OTF publiceert 
overeenkomstig artikel 27, lid 2, op 
regelmatige basis gegevens die zijn 
uitgesplitst in orders die zijn uitgevoerd 
met het eigen kapitaal van de exploitant 
en in orders tussen koop- en 
verkoopintenties van derden. De 
verbinding tussen een OTF en een andere 
OTF is zodanig opgezet dat geen interactie 
tussen via verschillende OTF's ingevoerde 
orders mogelijk is, tenzij de exploitant van 
de OTF kan aantonen dat is voldaan aan 
de voorschriften van deze richtlijn en van 
Verordening (EU) nr. .../... [MiFIR] en 
dat een dergelijke operationele regeling de 
in artikel 27 bedoelde verplichtingen 
ondersteunt.

Or. en

Motivering

Dit amendement wil belangenconflicten voorkomen en streeft naar gelijke 
mededingingsvoorwaarden tussen gereglementeerde markten, MTF's en OTF's door de cliënt 
de kans te bieden zijn toestemming te geven. De exploitant van een OTF moet de mogelijkheid 
krijgen orders uit te voeren door te handelen met het eigen kapitaal op basis van voor eigen 
rekening verrichte compenserende aan- en verkopen. Een verbod op handel met eigen 
kapitaal kan leiden tot een verminderde liquiditeit in een markt die eindbeleggers gebruiken 
voor hun risicobeheer. De tekst verplicht OTF's er voorts toe hun cliënten gegevens te 
bezorgen over de uitvoeringskwaliteit.

Amendement 645
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, regelingen moeten treffen om 
te voorkomen dat orders van cliënten via 
een OTF worden uitgevoerd door te 
handelen met het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of 
marktexploitant die een OTF exploiteert. 
Een beleggingsonderneming treedt niet op
als een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling op een 
OTF die door haarzelf wordt geëxploiteerd. 
De verbinding tussen een OTF en een 
andere OTF is zodanig opgezet dat geen 
interactie tussen via verschillende OTF's 
ingevoerde orders mogelijk is.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF exploiteren 
niet optreden als een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling op een OTF die door 
haarzelf wordt geëxploiteerd. De 
verbinding tussen een OTF en een andere 
OTF is zodanig opgezet dat geen interactie 
tussen via verschillende OTF's ingevoerde 
orders mogelijk is.

Beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren vragen hun cliënten of ze 
ermee instemmen dat hun orders worden 
uitgevoerd met het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of de 
marktexploitant.

Or. en

Motivering

Een OTF kan pas doeltreffend functioneren wanneer een beleggingsonderneming haar eigen 
kapitaal kan gebruiken, aangezien beleggers niet elkaars tegenpartij willen worden - dit zou 
onaanvaardbare risico's voor het handelsproces inhouden. Daarom moet de exploitant van de 
OTF de kans krijgen om te handelen met eigen kapitaal. Dat vergemakkelijkt de 
cliëntentransacties en minimaliseert het risico op verrichtingen ten nadele van een cliënt. De 
cliënt moet echter zelf kunnen aangeven of hij wil dat de exploitant eigen kapitaal gebruikt of 
niet.

Amendement 646
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, regelingen moeten treffen om 
te voorkomen dat orders van cliënten via 
een OTF worden uitgevoerd door te 
handelen met het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een OTF exploiteert. Een 
beleggingsonderneming treedt niet op als 
een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling op een 
OTF die door haarzelf wordt 
geëxploiteerd. De verbinding tussen een 
OTF en een andere OTF is zodanig 
opgezet dat geen interactie tussen via 
verschillende OTF's ingevoerde orders 
mogelijk is.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, regelingen moeten treffen om 
te voorkomen dat orders van cliënten via 
een OTF worden uitgevoerd door te 
handelen met het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die de OTF exploiteert, tenzij de betrokken 
cliënt schriftelijk meedeelt dat hij instemt 
met een regeling die de betrokken OTF in 
staat stelt om zijn orders uit te voeren 
door te handelen met eigen kapitaal van 
de beleggingsonderneming of de 
marktexploitant die de OTF exploiteert, 
en dit voor doeleinden die de cliënt ten 
goede komen. 

Or. en

Amendement 647
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, regelingen moeten treffen om 
te voorkomen dat orders van cliënten via 
een OTF worden uitgevoerd door te 
handelen met het eigen kapitaal van de
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een OTF exploiteert. Een 
beleggingsonderneming treedt niet op als 
een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling op een 
OTF die door haarzelf wordt geëxploiteerd. 
De verbinding tussen een OTF en een 

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, regelingen moeten treffen om 
te voorkomen dat orders van cliënten via 
een OTF worden uitgevoerd door te 
handelen met het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die de OTF exploiteert, tenzij dit eigen 
kapitaal wordt gebruikt om op vraag van 
de cliënt bepaalde orders uit te voeren, 
een verzoek tot handelen van de cliënt in 
te willigen of op een andere wijze de 
belangen van de cliënt zo goed mogelijk te 
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andere OTF is zodanig opgezet dat geen 
interactie tussen via verschillende OTF's 
ingevoerde orders mogelijk is.

dienen. Het mag ook worden gebruikt als 
hedge, dus om de risico's die verbonden 
zijn aan cliëntentransacties af te dekken 
of om in te spelen op de belangen en de 
situaties die zich aandienen als gevolg van 
de risico's van cliëntentransacties voor de 
exploitant. De aanwending van eigen 
kapitaal in een OTF is gekoppeld aan 
strenge regels voor de verwerking van 
orders om belangenconflicten te 
voorkomen. De beleggingsonderneming 
licht haar cliënten in over hoe haar eigen 
kapitaal in de OTF kan worden gebruikt. 
Een beleggingsonderneming treedt niet op 
als een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling op een 
OTF die door haarzelf wordt geëxploiteerd. 
De verbinding tussen een OTF en een 
andere OTF is zodanig opgezet dat geen 
interactie tussen via verschillende OTF's 
ingevoerde orders mogelijk is.

Or. en

Amendement 648
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, regelingen moeten treffen om 
te voorkomen dat orders van cliënten via 
een OTF worden uitgevoerd door te 
handelen met het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een OTF exploiteert. Een 
beleggingsonderneming treedt niet op als 
een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling op een 
OTF die door haarzelf wordt geëxploiteerd. 

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, regelingen moeten treffen om 
te voorkomen dat orders van cliënten via 
een OTF worden uitgevoerd door te 
handelen met het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die de OTF exploiteert of met dat van een 
instantie die tot dezelfde groep en/of 
juridische entiteit als de 
beleggingsonderneming en/of 
marktexploitant behoort. Een 
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De verbinding tussen een OTF en een 
andere OTF is zodanig opgezet dat geen 
interactie tussen via verschillende OTF's 
ingevoerde orders mogelijk is.

beleggingsonderneming, marktexploitant 
of instantie die tot dezelfde groep en/of 
juridische entiteit als de 
beleggingsonderneming en/of 
marktexploitant behoort, treedt niet op als 
een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling op een 
OTF die door haarzelf wordt geëxploiteerd. 
De verbinding tussen een OTF en een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling is 
zodanig opgezet dat geen interactie 
mogelijk is tussen een in een OTF 
ingevoerde order en een in een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling 
ingevoerde order of notering. De 
verbinding tussen een OTF en een andere 
OTF is zodanig opgezet dat geen interactie 
tussen via verschillende OTF's ingevoerde 
orders mogelijk is.

Or. en

Amendement 649
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, regelingen moeten treffen om 
te voorkomen dat orders van cliënten via 
een OTF worden uitgevoerd door te 
handelen met het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een OTF exploiteert. Een 
beleggingsonderneming treedt niet op als 
een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling op een 
OTF die door haarzelf wordt geëxploiteerd. 
De verbinding tussen een OTF en een 

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, regelingen moeten treffen om 
te voorkomen dat orders van cliënten via 
een OTF worden uitgevoerd door te 
handelen met het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die de OTF exploiteert, tenzij de betrokken 
cliënt hier vooraf zijn toestemming voor 
heeft gegeven en de in artikel 27, lid 1, 
bedoelde verplichting in acht is genomen. 
Een beleggingsonderneming treedt niet op 
als een beleggingsonderneming met 
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andere OTF is zodanig opgezet dat geen 
interactie tussen via verschillende OTF's 
ingevoerde orders mogelijk is.

systematische interne afhandeling op een 
OTF die door haarzelf wordt geëxploiteerd. 
De verbinding tussen een OTF en een 
andere OTF is zodanig opgezet dat geen 
interactie tussen via verschillende OTF's 
ingevoerde orders mogelijk is.

Or. en

Amendement 650
Anne E. Jensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, regelingen moeten treffen om 
te voorkomen dat orders van cliënten via 
een OTF worden uitgevoerd door te 
handelen met het eigen kapitaal van de 
beleggingsonderneming of marktexploitant 
die een OTF exploiteert. Een 
beleggingsonderneming treedt niet op als 
een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling op een 
OTF die door haarzelf wordt geëxploiteerd. 
De verbinding tussen een OTF en een 
andere OTF is zodanig opgezet dat geen 
interactie tussen via verschillende OTF's 
ingevoerde orders mogelijk is.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF exploiteren
en op georganiseerde wijze aandelen 
verhandelen en beheren, regelingen 
moeten treffen om te voorkomen dat orders 
van cliënten via een OTF worden 
uitgevoerd door te handelen met het eigen 
kapitaal van de beleggingsonderneming of 
marktexploitant die de OTF exploiteert. 
Een beleggingsonderneming treedt niet op 
als een beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling op een 
OTF die door haarzelf wordt geëxploiteerd. 
De verbinding tussen een OTF en een 
andere OTF is zodanig opgezet dat geen 
interactie tussen via verschillende OTF's 
ingevoerde orders mogelijk is.

Or. en

Amendement 651
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, kunnen zelf bepalen hoe een 
transactie wordt uitgevoerd en hoe de 
interactie tussen cliënten verloopt.

Or. en

Amendement 652
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren, kunnen zelf bepalen hoe een 
transactie wordt uitgevoerd en hoe de 
interactie tussen cliënten verloopt.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet de aard van de aan OTF's verleende bevoegdheid verduidelijken.

Amendement 653
Anne E. Jensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toegangsbeperkingen die worden opgelegd 
door beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een OTF 
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exploiteren en op georganiseerde wijze 
aandelen verhandelen en beheren 
uitsluitend betrekking hebben op de 
toegang tot de betrokken OTF voor de 
cliënten van de betrokken 
beleggingsonderneming of 
marktexploitant.

Or. en

Amendement 654
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren en handelen in obligaties, 
gestructureerde financieringsproducten, 
emissierechten en derivaten, regelingen 
moeten treffen voor het duidelijk 
onderkennen en aanpakken van 
mogelijke negatieve gevolgen van elk 
belangenconflict tussen de OTF, de 
eigenaars of de exploitant ervan voor de 
exploitatie van de OTF of voor de 
beleggers, alsook voor de goede werking 
van de OTF.

Or. en

Motivering

De Europese beleggers moeten terdege worden beschermd. In dit verband is een uitwisseling 
van beste praktijken tussen de lidstaten wenselijk.

Amendement 655
Anne E. Jensen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De in lid 1 bis gebruikte term 
"cliënten" heeft geen betrekking op de 
entiteiten in bijlage II, afdeling I, punt 1, 
onder (a) en (b).

Or. en

Amendement 656
Anne E. Jensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 quater (nieuw) 1 quater.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. OTF's die op georganiseerde 
wijze aandelen verhandelen en beheren 
en een aanzienlijk marktaandeel 
vertegenwoordigen, worden er door de 
lidstaten toe verplicht de in artikel 18, 
lid 3, bedoelde regels voor toegang tot de 
OTF in overeenstemming te brengen met 
de bepalingen van artikel 55, lid 5.

Or. en

Amendement 657
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In een aanvraag voor een vergunning als 
een OTF wordt uitvoerig toegelicht 
waarom het systeem niet overeenstemt met 
en niet kan functioneren als een 

2. In een aanvraag voor een vergunning als 
een OTF wordt uitvoerig toegelicht 
waarom het systeem niet overeenstemt met 
en niet kan functioneren als een 
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gereglementeerde markt, een MTF of een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling.

gereglementeerde markt, een MTF of een 
beleggingsonderneming met systematische 
interne afhandeling. Deze toelichting wordt 
bezorgd aan de ESMA. De ESMA 
formuleert binnen de maand een advies 
waarin zij verklaart of de toelichting 
volgens haar aantoont dat het systeem 
niet overeenstemt met en niet kan 
functioneren als een gereglementeerde 
markt, een MTF of een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling.

Or. en

Amendement 658
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaat waar de OTF gevestigd 
is, verleent slechts toelating voor het 
exploiteren van een OTF wanneer in het 
van de ESMA ontvangen advies wordt 
bevestigd dat de toelichting aantoont dat 
het systeem niet overeenstemt met en niet 
kan functioneren als een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling.

Or. en

Motivering

Er moet worden nagegaan of de OTF's daadwerkelijk afwijken van de bestaande MiFID-
categorieën.

Amendement 659
Pascal Canfin
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Wanneer een bevoegde autoriteit het 
niet eens is met het oordeel van de lidstaat 
waar de OTF gevestigd als zou de OTF 
niet overeenstemmen met of kunnen 
functioneren als een gereglementeerde 
markt, een MTF of een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling, kan 
deze autoriteit de zaak terug naar de 
ESMA verwijzen. De ESMA kan 
vervolgens optreden overeenkomstig de 
haar in het kader van artikel 19 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 
verleende bevoegdheden.

Or. en

Motivering

Er kan pas sprake zijn van gelijke mededingingsvoorwaarden in de interne markt als er een 
mechanisme bestaat om afwijkende nationale interpretaties te voorkomen.

Amendement 660
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien er een financieel instrument 
verkrijgbaar is op een gereglementeerde 
markt of een MTF, zorgen de lidstaten 
ervoor dat OTF's uitsluitend grote orders 
van in aanmerking komende 
tegenpartijen van dat specifieke financiële 
instrument mogen uitvoeren.
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Or. en

Amendement 661
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten schrijven voor dat ingeval 
OTF's toestaan of mogelijk maken dat via 
hun systemen algoritmische handel 
plaatsvindt, zij in doeltreffende systemen, 
procedures en regelingen moeten voorzien 
om aan de voorwaarden van artikel 51 te 
voldoen.

4. De lidstaten schrijven voor dat een OTF
in doeltreffende systemen, procedures en 
regelingen moet voorzien om aan de 
voorwaarden van artikel 51 of aan andere 
voor de handelsvorm van OTF's relevante 
procedures en regelingen te voldoen.

Or. en

Motivering

Ten aanzien van de weerbaarheid van systemen, handelsremmers en elektronische handel 
dienen de verplichtingen voor MTF's en OTF's dezelfde te zijn. Dit hangt samen met het 
amendement op artikel 19, lid 4.

Amendement 662
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten schrijven voor dat ingeval
OTF's toestaan of mogelijk maken dat via 
hun systemen algoritmische handel 
plaatsvindt, zij in doeltreffende systemen, 
procedures en regelingen moeten voorzien 
om aan de voorwaarden van artikel 51 te 
voldoen.

4. De lidstaten schrijven voor dat OTF's 
moeten voldoen aan de voorwaarden van 
de artikelen 51 en 51 bis en met het oog 
daarop in doeltreffende systemen, 
procedures en regelingen moeten voorzien.

Or. en
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Amendement 663
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen of 
marktexploitanten die een OTF 
exploiteren de nodige maatregelen moeten 
treffen om mogelijke belangenconflicten 
die verband houden met het toezicht op en 
de werking van hun OTF op te sporen en 
aan te pakken.

Or. en

Motivering

Met het oog op een correcte afhandeling van handelstransacties moeten 
beleggingsondernemingen of marktexploitanten die een OTF exploiteren ertoe worden 
verplicht mogelijke belangenconflicten op te sporen en aan te pakken. Op deze manier zullen 
cliënten ook terdege worden beschermd wanneer ondernemingen eigen kapitaal gebruiken 
voor doeleinden die de cliënt ten goede komen. Het algemene verbod op handelen met eigen 
kapitaal was precies daarop gericht.

Amendement 664
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer een OTF ongeveer 
evenveel transacties uitvoert als 
concurrerende MTF's of 
gereglementeerde markten met betrekking 
tot hetzelfde financiële instrument, of 
wanneer het aantal uitgevoerde 
transacties met betrekking tot dit 
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instrument significant is, schrijven de 
lidstaten voor dat deze OTF aan alle 
voorwaarden van een MTF moet voldoen.

Or. en

Motivering

Er moet worden gestreefd naar gelijke mededingingsvoorwaarden voor alle 
handelsplatforms: dezelfde regels voor dezelfde profielen.

Amendement 665
Anne E. Jensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen om te 
bepalen wanneer het marktaandeel van 
een OTF overeenkomstig lid 1 quater kan 
worden beschouwd als "aanzienlijk".

Or. en

Amendement 666
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De ESMA voert peer reviews uit om 
de beste praktijken vast te stellen met 
betrekking tot het permanente toezicht in 
de lidstaten en bezorgt de Commissie 
uiterlijk in […]* aanbevelingen over 
maatregelen ter versterking van het 
toezicht in de lidstaten.
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__________________
*PB datum invoegen: twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De Europese beleggers moeten terdege worden beschermd. In dit verband is een uitwisseling 
van beste praktijken tussen de lidstaten wenselijk.

Amendement 667
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming alle 
passende maatregelen moet nemen om 
belangenconflicten te onderkennen welke 
zich bij het verrichten van 
beleggingsdiensten en nevendiensten of 
combinaties daarvan voordoen tussen 
haarzelf, met inbegrip van haar 
bestuurders, werknemers en verbonden 
agenten of een persoon die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met haar verbonden is door 
een zeggenschapsband en haar cliënten of 
tussen haar cliënten onderling.

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming alle 
passende maatregelen moet nemen om alle 
belangenconflicten te onderkennen welke 
zich bij het verrichten van 
beleggingsdiensten en nevendiensten of 
combinaties daarvan voordoen tussen 
haarzelf, met inbegrip van haar 
bestuurders, werknemers en verbonden 
agenten of een persoon die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met haar verbonden is door 
een zeggenschapsband en haar cliënten of 
tussen haar cliënten onderling, alsook de 
belangenconflicten die ontstaan door 
"inducements" of zich voordoen in 
beleggingsondernemingen die eigen 
producten verkopen.

Or. en

Amendement 668
Olle Ludvigsson
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming alle 
passende maatregelen moet nemen om 
belangenconflicten te onderkennen welke 
zich bij het verrichten van 
beleggingsdiensten en nevendiensten of 
combinaties daarvan voordoen tussen 
haarzelf, met inbegrip van haar 
bestuurders, werknemers en verbonden 
agenten of een persoon die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met haar verbonden is door 
een zeggenschapsband en haar cliënten of 
tussen haar cliënten onderling.

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming alle noodzakelijke
maatregelen moet nemen om 
belangenconflicten te onderkennen welke 
zich bij het verrichten van 
beleggingsdiensten en nevendiensten of 
combinaties daarvan voordoen tussen 
haarzelf, met inbegrip van haar 
bestuurders, werknemers en verbonden 
agenten of een persoon die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met haar verbonden is door 
een zeggenschapsband en haar cliënten of 
tussen haar cliënten onderling.

Or. en

Amendement 669
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de door een 
beleggingsonderneming overeenkomstig 
artikel 16, lid 3, getroffen organisatorische 
of administratieve regelingen voor het 
beheer van belangenconflicten 
ontoereikend zijn om redelijkerwijs te 
mogen aannemen dat het risico dat de 
belangen van de cliënt worden geschaad, 
zal worden voorkomen, maakt de 
beleggingsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard en/of de bronnen van 
belangenconflicten bekend aan de cliënt 
alvorens voor zijn rekening zaken te doen.

2. Indien de door een 
beleggingsonderneming overeenkomstig 
artikel 16, lid 3, getroffen organisatorische 
of administratieve regelingen voor het 
beheer en het voorkomen van 
belangenconflicten ontoereikend zijn om 
redelijkerwijs te mogen aannemen dat het 
risico dat de belangen van de cliënt worden 
geschaad, zal worden voorkomen, maakt 
de beleggingsonderneming op heldere 
wijze de algemene aard en/of de bronnen 
van belangenconflicten bekend aan de 
cliënt alvorens voor zijn rekening zaken te 
doen.

Or. en
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Motivering

Belangenconflicten tussen dienstverleners en beleggers moeten worden voorkomen.

Amendement 670
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de door een 
beleggingsonderneming overeenkomstig 
artikel 16, lid 3, getroffen 
organisatorische of administratieve 
regelingen voor het beheer van 
belangenconflicten ontoereikend zijn om 
redelijkerwijs te mogen aannemen dat het 
risico dat de belangen van de cliënt 
worden geschaad, zal worden voorkomen, 
maakt de beleggingsonderneming op 
heldere wijze de algemene aard en/of de 
bronnen van belangenconflicten bekend 
aan de cliënt alvorens voor zijn rekening 
zaken te doen.

2. De regelingen die de 
beleggingsondernemingen vaststellen 
voor de beoordeling, betaling, beloning of 
promovering van de in lid 1 bedoelde 
personen mogen geen ruimte laten voor 
optreden dat de belangen van hun 
cliënten kan schaden. Deze regelingen 
mogen er met name niet toe leiden dat 
zijzelf, hun bestuurders, werknemers en 
verbonden agenten of personen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met hen 
verbonden zijn door een 
zeggenschapsbond een bepaald financieel 
instrument of een bepaalde categorie 
financiële instrumenten gaan aanbevelen 
aan hun cliënten.

Or. en

Amendement 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
rechtstreeks door een fonds verworven 
inkomsten terugvloeien naar de houders 
van het fonds, dit na aftrek van de directe 
kosten. Wanneer deze directe kosten 
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worden vastgesteld door de groep die het 
fonds beheert, moeten ze in verhouding 
staan tot vergelijkbare externe kosten en 
is de handtekening van onafhankelijke 
bestuurders nodig.

Or. en

Motivering

Rechtstreeks verworven inkomsten moeten terugvloeien naar de houders van het fonds om de 
kans op belangenconflicten te verkleinen.

Amendement 672
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de door een 
beleggingsonderneming overeenkomstig 
artikel 16, lid 3, getroffen organisatorische 
of administratieve regelingen voor het 
beheer van belangenconflicten 
ontoereikend zijn om redelijkerwijs te 
mogen aannemen dat het risico dat de 
belangen van de cliënt worden geschaad, 
zal worden voorkomen, maakt de 
beleggingsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard en/of de bronnen van 
belangenconflicten bekend aan de cliënt 
alvorens voor zijn rekening zaken te doen.

2. Indien de door een 
beleggingsonderneming overeenkomstig 
artikel 16, lid 3, getroffen organisatorische 
of administratieve regelingen voor het 
beheer van belangenconflicten 
ontoereikend zijn om redelijkerwijs te 
mogen aannemen dat het risico dat de 
belangen van de cliënt worden geschaad, 
zal worden voorkomen, doet de 
beleggingsonderneming geen zaken voor 
rekening van de cliënt.

Or. en

Amendement 673
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de door een 
beleggingsonderneming overeenkomstig 
artikel 16, lid 3, getroffen organisatorische 
of administratieve regelingen voor het 
beheer van belangenconflicten 
ontoereikend zijn om redelijkerwijs te 
mogen aannemen dat het risico dat de 
belangen van de cliënt worden geschaad, 
zal worden voorkomen, maakt de 
beleggingsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard en/of de bronnen van 
belangenconflicten bekend aan de cliënt 
alvorens voor zijn rekening zaken te doen.

2. Indien de door een 
beleggingsonderneming overeenkomstig 
artikel 16, lid 3, getroffen organisatorische 
of administratieve regelingen voor het 
voorkomen van belangenconflicten 
ontoereikend zijn om redelijkerwijs te 
mogen aannemen dat het risico dat de 
belangen van de cliënt worden geschaad, 
zal worden voorkomen, maakt de 
beleggingsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard en/of de bronnen van 
belangenconflicten bekend aan de cliënt 
alvorens voor zijn rekening zaken te doen.

Or. en

Amendement 674
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om:

3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om:

Or. en

Motivering

Dit is een technische aangelegenheid waarover de ESMA al richtsnoeren heeft gepubliceerd. 
Deze bevoegdheid komt dan ook eerder aan de ESMA toe.

Amendement 675
Arlene McCarthy
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) deugdelijke criteria vast te stellen ter 
bepaling van de soorten belangenconflicten 
die de belangen van de cliënten of 
potentiële cliënten van de 
beleggingsonderneming zouden kunnen 
schaden.

b) deugdelijke criteria vast te stellen ter 
bepaling van de soorten belangenconflicten 
die de belangen van de cliënten of 
potentiële cliënten van de 
beleggingsonderneming zouden kunnen 
schaden. Hierbij moet onder meer 
aandacht worden besteed aan het gebruik 
van verkoopdoelstellingen voor 
beleggingsproducten, de beloning van en 
premies of betalingen in natura aan 
werknemers of agenten die betrokken zijn 
bij de adviesverlening over of de verkoop 
van financiële instrumenten aan niet-
professionele cliënten, alsook aan de 
beoordeling van de prestaties van 
werknemers of agenten die collega's ertoe 
aanzetten anders te handelen dan in het 
belang van iedere individuele niet-
professionele cliënt.

Or. en

Amendement 676
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) deugdelijke criteria vast te stellen ter 
bepaling van de soorten belangenconflicten 
die de belangen van de cliënten of 
potentiële cliënten van de 
beleggingsonderneming zouden kunnen 
schaden.

b) deugdelijke criteria vast te stellen ter 
bepaling van de soorten belangenconflicten 
die de belangen van de cliënten of 
potentiële cliënten van de 
beleggingsonderneming zouden kunnen 
schaden. Hierbij moet onder meer 
aandacht worden besteed aan het 
disproportionele gebruik van 
verkoopdoelstellingen voor 
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beleggingsproducten, dat mogelijk nadelig 
kan zijn voor de kwaliteit en de 
objectiviteit van de aangeboden 
beleggingsdiensten.

Or. en

Motivering

Werknemers die de regels volgen en hun werk op een professionele en competente manier 
trachten uit te voeren, komen soms in een situatie terecht waarbij het verstrekken van goed 
advies een nadelig effect heeft op hun verkoopdoelstellingen. Op zich zijn 
verkoopdoelstellingen niet verkeerd, maar ze moeten op een degelijke en evenwichtige manier 
worden vastgelegd, zodat ze de kwaliteit van de adviesverlening niet in het gedrang brengen.

Amendement 677
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) deugdelijke criteria vast te stellen ter 
bepaling van de soorten belangenconflicten 
die de belangen van de cliënten of 
potentiële cliënten van de 
beleggingsonderneming zouden kunnen 
schaden.

b) deugdelijke criteria vast te stellen ter 
bepaling van de soorten belangenconflicten 
die de belangen van de cliënten of 
potentiële cliënten van de 
beleggingsonderneming zouden kunnen 
schaden, met inbegrip van 
belangenconflicten die ontstaan door 
"inducements" of zich voordoen in 
beleggingsondernemingen die eigen 
producten verkopen.

Or. en

Amendement 678
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3 – alinea's 1 bis en 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA dient deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* in bij de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
_______________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Motivering

Dit is een technische aangelegenheid waarover de ESMA al richtsnoeren heeft gepubliceerd. 
Deze bevoegdheid komt dan ook eerder aan de ESMA toe.

Amendement 679
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming zich bij het voor 
cliënten verrichten van beleggingsdiensten 
of, in voorkomend geval, nevendiensten, 
op loyale, billijke en professionele wijze 
inzet voor de belangen van haar cliënten en 
met name de in dit artikel en in artikel 25 
neergelegde beginselen in acht neemt.

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming zich bij het voor 
cliënten verrichten van beleggingsdiensten 
of, in voorkomend geval, nevendiensten, 
op loyale, billijke en professionele wijze 
inzet voor de belangen van haar cliënten en 
met name rekening houdt met de 
bepalingen van Verordening (EU) .../... 
betreffende pakketproducten voor 
retailbeleggingen en van Richtlijn 
2002/92/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 december 2002 
betreffende verzekeringsbemiddeling, 
alsook met de in dit artikel en in artikel 
25 neergelegde beginselen.
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Or. fr

Amendement 680
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat, als 
beleggingsondernemingen nieuwe 
beleggingsproducten of gestructureerde 
deposito's voor advies aan professionele 
of niet-professionele cliënten ontwerpen, 
deze producten zo ontworpen zijn dat zij 
voldoen aan de wensen van een
afgebakende doelgroep binnen de 
categorie van cliënten in kwestie 
(professioneel of niet-professioneel) en 
dat de beleggingsonderneming alle 
redelijke stappen onderneemt om ervoor 
te zorgen dat het beleggingsproduct te 
koop wordt aangeboden aan en verdeeld 
onder cliënten binnen de doelgroep.

Or. en

Amendement 681
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat, als 
beleggingsondernemingen 
beleggingsproducten of gestructureerde 
deposito's voor verkoop aan professionele 
of niet-professionele cliënten ontwerpen, 
deze producten zo ontworpen zijn dat zij 
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voldoen aan de wensen van een 
geïdentificeerde doelgroep binnen de 
categorie van cliënten in kwestie en dat de
beleggingsonderneming alle redelijke 
stappen onderneemt om ervoor te zorgen 
dat (i) in door haarzelf of haar partners 
gevoerde "direct marketing"-campagnes 
het beleggingsproduct te koop wordt 
aangeboden aan en verdeeld onder 
cliënten binnen de doelgroep en/of (ii) 
materiaal op maat van de doelgroep wordt 
voorbereid en ter beschikking gesteld van 
derde partijen die het beleggingsproduct 
of het gestructureerde deposito verkopen 
aan niet-professionele cliënten.

Or. en

Motivering

De formulering moet worden uitgebreid omdat ontwerpers allerlei kanalen aanwenden om 
hun product te verdelen, zonder dat zij per definitie juridische of contractuele controle 
kunnen uitoefenen op deze kanalen. Zo behoren adviseurs niet altijd tot dezelfde maatschappij 
als de productontwerpers: vaak zijn het de eindcliënten die hen uitkiezen en betalen. In zo'n 
geval kan de beleggingsonderneming die het product ontwerpt geen invloed uitoefenen op de 
wijze waarop een derde partij dit product aan de man brengt.

Amendement 682
Leonardo Domenici

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
beleggingsondernemingen een algemene 
beoordeling opmaken van de mate waarin 
de door hen verdeelde financiële 
instrumenten, vooral deze uit eigen 
ontwerp, zijn afgestemd op de kenmerken
en de behoeften van de potentiële 
doelgroep van deze instrumenten. De 
lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen redelijke 
stappen ondernemen om ervoor te zorgen 
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dat het verkoop- en distributiebeleid 
voldoet aan de regels inzake de 
beoordeling van de geschiktheid.

Or. en

Motivering

Dit amendement tracht te verduidelijken wat beleggingsondernemingen moeten doen om 
ervoor te zorgen dat alle aangeboden financiële instrumenten, vooral deze uit eigen ontwerp, 
vooraf worden beoordeeld, zodat hun kenmerken zeker aansluiten bij de behoeften van de 
potentiële doelgroep. Beleggingsondernemingen moeten redelijke stappen ondernemen om 
ervoor te zorgen dat het verkoop- en distributiebeleid voldoet aan de regels inzake de 
beoordeling van de geschiktheid.

Amendement 683
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat, als 
beleggingsondernemingen 
beleggingsproducten of gestructureerde 
deposito's voor verkoop aan niet-
professionele cliënten ontwerpen, deze 
producten zo ontworpen zijn dat zij 
voldoen aan de wensen van een 
geïdentificeerde doelgroep binnen de 
categorie van cliënten in kwestie en dat de 
beleggingsonderneming alle redelijke 
stappen onderneemt om ervoor te zorgen 
dat het beleggingsproduct te koop wordt 
aangeboden aan en verdeeld onder 
cliënten binnen de doelgroep, tenzij het 
gaat om een product dat specifiek op 
vraag van een cliënt is ontworpen.

Or. en

Motivering

In de communicatie met cliënten moet altijd worden gestreefd naar openheid en 
transparantie. Wanneer cliënten, met name niet-professionele cliënten, niet passend en tijdig 
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worden geïnformeerd, dreigen zij bepaalde adviezen te mislopen.

Amendement 684
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
beleggingsondernemingen een algemene 
beoordeling opmaken van de mate waarin 
de door hen verdeelde financiële 
instrumenten, vooral deze uit eigen 
ontwerp, zijn afgestemd op de kenmerken 
en de behoeften van de potentiële 
doelgroep van deze instrumenten. In deze 
beoordeling wordt nagegaan of de cliënt 
volledig wordt beschermd door een 
emittent die behoort tot een institutioneel 
protectiestelsel, zoals bepaald in artikel 
80, lid 8, van Richtlijn 2006/48/EG. De 
lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen redelijke 
stappen ondernemen om ervoor te zorgen 
dat het verkoop- en distributiebeleid 
voldoet aan de regels inzake de 
beoordeling van de geschiktheid.

Or. en

Amendement 685
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
beleggingsondernemingen een algemene 
beoordeling opmaken van de mate waarin 
de door hen verdeelde financiële 
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instrumenten, vooral deze uit eigen 
ontwerp, zijn afgestemd op de kenmerken 
en de behoeften van de potentiële 
doelgroep van deze instrumenten. In deze 
beoordeling wordt nagegaan of de cliënt 
volledig wordt beschermd door een 
emittent die behoort tot een institutioneel 
protectiestelsel, zoals bepaald in artikel 
80, lid 8, van Richtlijn 2006/48/EG. De 
lidstaten schrijven bovendien voor dat 
beleggingsondernemingen redelijke 
stappen ondernemen om ervoor te zorgen 
dat het verkoop- en distributiebeleid 
voldoet aan de regels inzake de 
beoordeling van de geschiktheid.

Or. en

Amendement 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle aan cliënten of potentiële cliënten 
verstrekte informatie, met inbegrip van 
publicitaire mededelingen, is correct, 
duidelijk en niet misleidend . Publicitaire 
mededelingen zijn duidelijk als zodanig 
herkenbaar .

2. Alle aan cliënten of potentiële cliënten 
verstrekte informatie, met inbegrip van 
publicitaire en marketingmededelingen, 
moet correct, duidelijk en niet misleidend 
zijn. Publicitaire mededelingen zijn 
duidelijk als zodanig herkenbaar .

In alle publicitaire en 
marketingmededelingen wordt duidelijk, 
zichtbaar en in het in Bijlage II bis 
bedoelde formaat het volgende vermeld:
a) de totale kosten van de dienstverlening, 
wanneer het gaat om een beleggingsdienst 
of financieel instrument dat door een 
beleggingsonderneming wordt gepromoot;
b) de totale beleggingskosten, wanneer het 
gaat om een beleggingsdienst of 
financieel instrument dat via een 
verkoopkanaal wordt gepromoot, wat 
gepaard kan gaan met bijkomende kosten 
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of kortingen.

Or. en

Motivering

Een grote mate van openheid, zowel wat de totale kosten van de dienstverlening als de totale 
beleggingskosten betreft, zorgt ervoor dat beleggers over alle nodige informatie beschikken 
om onderbouwde beleggingskeuzes te maken.

Amendement 687
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een beleggingsonderneming mag 
hetzij niet-onafhankelijk, hetzij 
onafhankelijk advies verstrekken, maar 
niet allebei.

Or. en

Motivering

Het toelaten van zowel niet-onafhankelijk als onafhankelijk advies zou tot grote verwarring 
bij cliënten kunnen leiden.

Amendement 688
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
beleggingsondernemingen de bevoegde 
nationale autoriteiten op permanente 
basis inzage verlenen in:
– hun productaanbod
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– een beschrijving van hun doelgroepen
– een beschrijving van hun 
cliëntenstructuur
– interne verkoopdoelstellingen
– hun werkelijke verkoopcijfers
– hun gedragscode inzake interne 
"inducements".
Wanneer het hele productaanbod en/of de 
verkoopdoelstellingen van een 
beleggingsonderneming niet 
overeenstemmen met haar 
cliëntenstructuur, worden de 
verkoopdoelstellingen herzien en kan de 
toezichthouder de verkoop van bepaalde 
producten stopzetten.

Or. en

Amendement 689
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan cliënten of potentiële cliënten wordt 
passende informatie verstrekt over:

Aan cliënten of potentiële cliënten wordt te 
gelegener tijd en met inachtneming van 
de bijzonderheden van iedere cliënt
passende en begrijpelijke informatie 
verstrekt over:

Or. en

Amendement 690
Anne E. Jensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 1



PE489.465v01-00 34/190 AM\901765NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie 
gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 
het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten;

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie vooraf 
gespecificeerd of het advies wordt verstrekt 
in samenhang met de aanvaarding of 
ontvangst van "inducements" van derden
en of het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
periodieke beoordeling zal verstrekken van 
de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten. Voorts 
wordt de cliënt ingelicht over de totale 
kosten van het beleggingsadvies, 
uitgedrukt in een enkel geldbedrag waarin 
zowel de rechtstreeks door de cliënt aan 
de adviesverstrekker betaalde kosten zijn 
opgenomen als alle door een derde partij 
betaalde "inducements". De cliënt 
ontvangt deze informatie voordat het 
beleggingsadvies wordt verstrekt. 
De informatie over de adviesdiensten en 
-kosten wordt verstrekt in een 
overzichtsdocument van maximaal [2 
bladzijden] waarin de belangrijkste 
diensten voor de cliënt, details over het 
kwalificatieniveau van de adviseur, zoals 
bepaald in [artikel 24, lid 8 bis], en de 
totale kosten van het aan de cliënt 
verleende advies zijn opgenomen.
De ESMA bereidt bindende technische 
normen voor waarin de verplichte inhoud 
van het overzichtsdocument wordt 
bepaald.
Wanneer de precieze kosten van provisies 
en "inducements" niet kunnen worden 
nagegaan vóór de adviesverstrekking, 
verschaft het overzichtsdocument een 
uitgebreide, nauwkeurige en begrijpelijke 
uitleg van de wijze van berekening. Zodra 
de totale kosten van het advies bekend 
zijn, wordt de cliënt hiervan op de hoogte 
gebracht. Wanneer op permanente basis
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beleggingsadvies wordt verstrekt, ontvangt 
de cliënt regelmatig en minimaal een keer 
per jaar een overzicht van de kosten van 
dit advies, met inbegrip van 
"inducements". In dit periodieke verslag 
worden alle tijdens de voorgaande periode 
betaalde of ontvangen "inducements" 
bekendgemaakt;

Or. en

Amendement 691
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie 
gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 
het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten;

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie vooraf 
gespecificeerd op welke basis het advies 
wordt verstrekt en of hierbij wordt 
uitgegaan van een brede dan wel 
beperktere analyse van de markt, en tevens 
aangegeven of de beleggingsonderneming 
de cliënt een periodieke beoordeling zal 
verstrekken van de geschiktheid van de aan 
cliënten aanbevolen financiële 
instrumenten. Voorts wordt de cliënt 
ingelicht over de totale kosten van het 
beleggingsadvies, uitgedrukt in een enkel 
geldbedrag waarin zowel de rechtstreeks 
door de cliënt aan de adviesverstrekker 
betaalde kosten zijn opgenomen als de 
door een derde partij betaalde 
"inducements". De cliënt ontvangt deze 
informatie voordat het beleggingsadvies 
wordt verstrekt;

Or. en
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Motivering

Dit amendement laat het woord 'onafhankelijke' weg omdat de lidstaten deze term op 
verschillende manieren interpreteren. Ook wanneer het beleggingsadvies niet op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt, moet dit worden aangegeven door de adviseurs. Zo kan 
de cliënten te weten komen of het advies is gebaseerd op een brede analyse van 
marktinstrumenten, dan wel op een beperkte selectie.

Amendement 692
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie 
gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 
het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten; 

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten, alsook waar en hoe meer 
gedetailleerde informatie kan worden 
verkregen;

Or. en

Amendement 693
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie 
gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt of vermogensbeheer wordt 
aangeboden, wordt in de informatie vooraf
gespecificeerd of het advies wordt verstrekt 
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het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten;

en het vermogensbeheer wordt 
aangeboden in samenhang met de 
aanvaarding of ontvangst van 
"inducements" van derden en of het op 
een brede dan wel beperktere analyse van 
de markt is gebaseerd, en tevens 
aangegeven of de beleggingsonderneming 
de cliënt een periodieke beoordeling zal 
verstrekken van de geschiktheid van de aan 
cliënten aanbevolen financiële 
instrumenten;

Or. en

Amendement 694
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie 
gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 
het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten;

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie 
gespecificeerd of het advies op een brede 
dan wel beperktere analyse van de markt is 
gebaseerd, en tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
permanente periodieke beoordeling zal 
verstrekken van de geschiktheid van de aan 
cliënten aanbevolen financiële 
instrumenten;

Or. en

Amendement 695
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie 
gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 
het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten;

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie 
gespecificeerd of het advies wordt verstrekt 
in samenhang met de aanvaarding of 
ontvangst van "inducements" van derden
en of het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
regelmatige beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten;

Or. en

Amendement 696
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie 
gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 
het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten; 

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie vooraf 
gespecificeerd of het advies wordt verstrekt 
in samenhang met de aanvaarding of 
ontvangst van "inducements" van derden
en of het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
periodieke beoordeling zal verstrekken van 
de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten;

Or. en
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Amendement 697
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie 
gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 
het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten;

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie vooraf
gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 
het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
periodieke beoordeling zal verstrekken van 
de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten;

Or. en

Amendement 698
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie 
gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 
het op een brede dan wel beperktere
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten;

– de beleggingsonderneming en haar 
diensten; wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie 
gespecificeerd dat het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en dat 
het op een rationele analyse van de markt 
is gebaseerd, waarbij het belang van de 
cliënt vooropstaat, en tevens aangegeven 
met welke regelmaat de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten;

Or. en
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Amendement 699
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – alinea 1 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– of het beleggingsadvies de volledige 
portefeuille van de cliënt in overweging 
neemt, dan wel uitsluitend advies verstrekt 
met betrekking tot bepaalde producten;

Or. en

Amendement 700
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – alinea 1 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de aard van de voorgestelde producten, 
en of deze beheerd worden door een 
eenheid van dezelfde groep, in dat geval 
wordt meegedeeld om welke producten het 
precies gaat;

Or. en

Amendement 701
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – alinea 1 – streepje 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– of het advies betrekking heeft op één 



AM\901765NL.doc 41/190 PE489.465v01-00

NL

transactie dan wel van lange duur is;

Or. en

Amendement 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– financiële instrumenten en voorgestelde 
beleggingsstrategieën; hieronder vallen 
passende toelichting en waarschuwingen 
over de risico's verbonden aan beleggingen 
in deze instrumenten of aan bepaalde 
beleggingsstrategieën;

– financiële instrumenten en voorgestelde 
beleggingsstrategieën; hieronder vallen een 
volledige uitsplitsing van alle 
onderliggende, rechtstreeks of 
onrechtstreeks beheerde deelnemingen, 
een toezegging om ten minste eenmaal per 
kwartaal, met een maximale vertraging bij 
de rapportage van 60 dagen, een volledige 
uitsplitsing te verrichten, en passende 
toelichting en waarschuwingen over de
risico's verbonden aan beleggingen in deze 
instrumenten of aan bepaalde 
beleggingsstrategieën;

Or. en

Motivering

Een grote mate van openheid, zowel wat de totale kosten van de dienstverlening als de totale 
beleggingskosten betreft, zorgt ervoor dat beleggers over alle nodige informatie beschikken 
om onderbouwde beleggingskeuzes te maken.

Amendement 703
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– financiële instrumenten en voorgestelde 
beleggingsstrategieën; hieronder vallen 

– de doelgroep, financiële instrumenten, 
hun structuur en voorgestelde 
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passende toelichting en waarschuwingen 
over de risico's verbonden aan beleggingen 
in deze instrumenten of aan bepaalde 
beleggingsstrategieën;

beleggingsstrategieën; hieronder vallen 
passende toelichting en waarschuwingen 
over de risico's verbonden aan beleggingen 
in deze financiële instrumenten of aan 
bepaalde beleggingsstrategieën;

Or. en

Amendement 704
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– financiële instrumenten en voorgestelde 
beleggingsstrategieën; hieronder vallen 
passende toelichting en waarschuwingen 
over de risico's verbonden aan beleggingen 
in deze instrumenten of aan bepaalde 
beleggingsstrategieën;

– financiële instrumenten en voorgestelde 
beleggingsstrategieën; hieronder vallen 
passende toelichting en waarschuwingen 
over de risico's verbonden aan beleggingen 
in deze instrumenten of aan bepaalde 
beleggingsstrategieën, alsook een 
antwoord op de vraag of er bij de dienst of 
het product in kwestie sprake kan zijn van 
geldelijke of niet-geldelijke betalingen 
aan derden;

Or. en

Amendement 705
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– plaatsen van uitvoering; – plaatsen van uitvoering; wanneer orders 
van cliënten naar een plaats van 
uitvoering worden gerouteerd, wordt in de 
informatie gespecificeerd wat voor 
betrekkingen de beleggingsonderneming 
met deze plaats van uitvoering 
onderhoudt, met onder meer aandacht 
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voor de routeringsregelingen, mogelijke 
"market maker"-kortingen, deelnemingen 
en eigendom;

Or. en

Motivering

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Amendement 706
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– plaatsen van uitvoering; – belangrijke plaatsen van uitvoering; en

Or. en

Amendement 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– kosten en bijbehorende lasten. – kosten en bijbehorende lasten, 
waaronder een volledige uitsplitsing van 
beheersprovisies, alle onderliggende 
kosten of lasten, en:
a) de totale kosten van de dienstverlening, 
wanneer het gaat om een beleggingsdienst 
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of financieel instrument dat door een 
beleggingsonderneming wordt gepromoot 
bij cliënten of potentiële cliënten;
b) de totale kosten van de belegging, 
wanneer het gaat om een beleggingsdienst 
of financieel instrument dat via een 
verkoopkanaal wordt gepromoot bij 
cliënten of potentiële cliënten.

Or. en

Motivering

Een grote mate van openheid, zowel wat de totale kosten van de dienstverlening als de totale 
beleggingskosten betreft, zorgt ervoor dat beleggers over alle nodige informatie beschikken 
om onderbouwde beleggingskeuzes te maken.

Amendement 708
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– kosten en bijbehorende lasten. – kosten en bijbehorende lasten, zowel wat 
de beleggingsdiensten als de aan cliënten 
aanbevolen financiële instrumenten 
betreft.

Or. en

Motivering

De kosten en bijbehorende lasten moeten zowel voor de diensten als de producten worden 
vermeld.

Amendement 709
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– kosten en bijbehorende lasten. – kosten en bijbehorende lasten, ook ten 
aanzien van het advies zelf, en de 
verschillende betalingswijzen.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat cliënten duidelijk weten hoeveel het advies zal 
kosten. Zo kunnen zij de waarde van de verleende diensten goed inschatten en de kosten van 
verschillende bedrijven vergelijken, wat het concurrentievermogen ten goede komt.

Amendement 710
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– kosten en bijbehorende lasten. – kosten en bijbehorende lasten, waarbij 
voor iedere transactie of dienst 
afzonderlijk een percentage en een 
absoluut bedrag worden vermeld, ook ten 
aanzien van het advies zelf, en waarbij 
wordt aangegeven hoe deze kosten worden 
gedekt.

Or. en

Amendement 711
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– kosten en bijbehorende lasten. – kosten en bijbehorende lasten, waarbij 
onder meer de kosten van het advies zelf 
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en de betalingswijze worden vermeld.

Or. en

Amendement 712
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– kosten en bijbehorende lasten. – kosten en bijbehorende lasten, ook ten 
aanzien van het advies zelf, en de 
verschillende betalingswijzen.

Or. en

Amendement 713
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– kosten en bijbehorende lasten. – kosten en bijbehorende lasten waar deze 
van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 714
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat cliënten of 

De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat cliënten of 
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potentiële cliënten redelijkerwijs in staat 
zijn de aard en de risico's van de 
aangeboden beleggingsdienst en van de 
specifiek aangeboden categorie van 
financieel instrument te begrijpen en 
derhalve met kennis van zaken 
beleggingsbeslissingen te nemen. Deze 
informatie mag in gestandaardiseerde vorm 
worden verstrekt.

potentiële cliënten redelijkerwijs in staat 
zijn de aard en de risico's van de 
aangeboden beleggingsdienst en van de 
specifiek aangeboden categorie van 
financieel instrument te begrijpen en 
derhalve met kennis van zaken 
beleggingsbeslissingen te nemen. De 
lidstaten kunnen eisen dat deze informatie 
in gestandaardiseerde vorm wordt
verstrekt. 

Or. en

Motivering

Het is voor cliënten gemakkelijker om diensten en kosten te vergelijken als de lidstaten eisen 
dat de informatie in gestandaardiseerde vorm wordt verstrekt.

Amendement 715
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat cliënten of 
potentiële cliënten redelijkerwijs in staat 
zijn de aard en de risico's van de 
aangeboden beleggingsdienst en van de 
specifiek aangeboden categorie van 
financieel instrument te begrijpen en 
derhalve met kennis van zaken 
beleggingsbeslissingen te nemen. Deze 
informatie mag in gestandaardiseerde vorm 
worden verstrekt.

De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat cliënten of 
potentiële cliënten redelijkerwijs in staat 
zijn de aard en de risico's van de 
aangeboden beleggingsdienst en van de 
specifiek aangeboden categorie van 
financieel instrument te begrijpen en 
derhalve met kennis van zaken 
beleggingsbeslissingen te nemen. De 
lidstaten kunnen eisen dat deze informatie 
in gestandaardiseerde vorm wordt
verstrekt.

Or. en

Amendement 716
Sven Giegold
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie over kosten en lasten omvat 
onder meer alle waardeverminderingen 
van de investering die niet het gevolg zijn 
van de ontwikkeling van onderliggende 
risico's.

Or. en

Amendement 717
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie moet op regelmatige basis 
worden verstrekt met een minimum van 
een keer per jaar, en bevat precieze 
bedragen.

Or. en

Amendement 718
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer er sprake is van de 
betaling of verstrekking van provisies, 
commissies, geldelijke of niet-geldelijke 
tegemoetkomingen aan of door een derde 
partij in het kader van de verlening van 
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een beleggings- of nevendienst aan de 
cliënt, dient dit zichtbaar te worden 
aangegeven in het kantoor van de 
beleggingsonderneming, en dient dit 
duidelijk aan de cliënt te worden gemeld 
vóór de verlening van de betrokken dienst, 
ook in promotiemateriaal. Zulke 
schikkingen moeten tot doel hebben de 
kwaliteit van de aan de cliënt verleende 
dienst te verhogen en mogen geen afbreuk 
doen aan de plicht van de onderneming 
om in het belang van haar cliënten te 
handelen. De vereiste openheid heeft 
onder meer betrekking op het bestaan, de 
aard en het bedrag van de provisies, 
commissies of andere tegemoetkomingen.
De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen ter 
specificering van de voorwaarden 
waaraan beleggingsondernemingen 
moeten voldoen om de in dit lid bedoelde 
verplichtingen na te komen.
De ESMA dient deze ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[…]* in bij de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de tweede alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
_________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Amendement 719
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

Schrappen

i) de onderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare financiële instrumenten. De 
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;
ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

Or. en

Amendement 720
Anne E. Jensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

Schrappen

i) de onderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare financiële instrumenten. De 
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
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betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;
ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

Or. en

Amendement 721
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

5. Wanneer de beleggingsonderneming 
beleggingsadvies verstrekt, geldt het 
volgende:

Or. en

Amendement 722
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt, geldt 

5. Wanneer de beleggingsonderneming 
beleggingsadvies verstrekt, geldt het 
volgende:
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het volgende:

Or. en

Amendement 723
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

5. Iedere beleggingsonderneming deelt
haar cliënten mee of het beleggingsadvies 
op onafhankelijke basis dan wel op basis 
van een beperkte marktanalyse wordt 
verstrekt. In het eerste geval geldt het 
volgende:

Or. en

Motivering

Het Verenigd Koninkrijk heeft strengere normen voor de bescherming van de consument 
ingevoerd in de vorm van de Retail Distribution Review. In het belang van de interne markt 
van de EU, om bescherming aan alle consumenten in de EU te bieden en bovendien te zorgen 
voor gelijke uitgangsposities van de financiële adviseurs is het passend deze striktere normen 
ook onder de MiFID toe te passen.

Amendement 724
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies wordt 
verstrekt tegen vergoeding, geldt het 
volgende:

Or. en
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Amendement 725
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies wordt 
verstrekt, deelt zij de cliënt ook mee of de 
aanbevolen financiële instrumenten 
beperkt zullen zijn tot instrumenten die 
worden uitgegeven of verstrekt door 
entiteiten die nauwe banden hebben met 
de beleggingsonderneming.
Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

Or. en

Amendement 726
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies wordt 
verstrekt of vermogensbeheer wordt 
verricht tegen vergoeding, deelt zij de 
cliënt ook mee of de aanbevolen 
financiële instrumenten beperkt zullen 
zijn tot instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden hebben met de 
beleggingsonderneming.

Or. en
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Amendement 727
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de onderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare financiële instrumenten. De 
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

Schrappen

Or. en

Amendement 728
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

Schrappen

Or. en

Amendement 729
Diogo Feio
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de beleggingsonderneming de 
cliënt meedeelt dat beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

5. Wanneer de beleggingsonderneming 
beleggingsadvies verstrekt, geldt het 
volgende:

Or. en

Amendement 730
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de onderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare financiële instrumenten. De 
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

i) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten deelt de 
beleggingsonderneming de cliënt mee of 
en in welke mate zij provisies, commissies 
of geldelijke tegemoetkomingen heeft 
aanvaard of ontvangen die werden 
betaald of verstrekt door een derde partij 
of persoon die voor rekening van een 
derde partij handelt. Met betrekking tot de 
dienstverlening aan cliënten worden 
provisies, commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt volledig in mindering gebracht op 
de provisies, commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die de cliënt voor het 
beleggingsadvies betaalt;

Or. en

Amendement 731
Wolf Klinz



PE489.465v01-00 56/190 AM\901765NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de onderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare financiële instrumenten. De 
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

i) de onderneming diversifieert haar 
aanbod wat betreft de soorten financiële 
instrumenten of beleggingsstrategieën.
Het aanbod hoeft niet beperkt te zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

Or. en

Amendement 732
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de onderneming beoordeelt een
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare financiële instrumenten. De 
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

i) de onderneming beoordeelt een 
uitgebreide reeks financiële instrumenten 
die op de gehele markt in kwestie 
verkrijgbaar zijn. De beoordeelde
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben. 
Ondernemingen die geen voldoende brede 
marktanalyse van de bestaande financiële 
instrumenten kunnen verrichten, moeten 
hun cliënten meedelen dat hun advies niet 
onafhankelijk is.

Or. en



AM\901765NL.doc 57/190 PE489.465v01-00

NL

Motivering

Het Verenigd Koninkrijk heeft strengere normen voor de bescherming van de consument 
ingevoerd in de vorm van de Retail Distribution Review. In het belang van de interne markt 
van de EU, om bescherming aan alle consumenten in de EU te bieden en bovendien te zorgen 
voor gelijke uitgangsposities van de financiële adviseurs is het passend deze striktere normen 
ook onder de MiFID toe te passen.

Amendement 733
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de onderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare financiële instrumenten. De 
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

i) de onderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare financiële instrumenten. De 
beoordeelde financiële instrumenten zijn 
divers wat type en emittenten of 
productaanbieders betreft en zijn niet 
beperkt tot financiële instrumenten die 
worden uitgegeven of verstrekt door 
entiteiten die nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

Or. en

Motivering

In deze zin is het beter om het woord "mogen" weg te laten en het werkwoord "zijn" in de 
indicatief te gebruiken.

Amendement 734
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de onderneming beoordeelt een i) de onderneming verricht een uitgebreide 
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voldoende groot aantal op de markt
verkrijgbare financiële instrumenten. De 
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

en billijke analyse van de betrokken markt 
en verstrekt onpartijdig en onbeperkt 
advies. De financiële instrumenten zijn 
divers wat type en emittenten of 
productaanbieders betreft en mogen niet 
beperkt zijn tot financiële instrumenten die 
worden uitgegeven of verstrekt door 
entiteiten die nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben.

Or. en

Motivering

Naar aanleiding van een voorstel van het BEUC.

Amendement 735
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de onderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt
verkrijgbare financiële instrumenten. De 
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

(i) de onderneming beoordeelt de
betrokken markt uitvoerig en verstrekt 
cliënten onpartijdig en onbeperkt advies. 
De financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

Or. de

Amendement 736
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de onderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare financiële instrumenten. De 
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

i) de onderneming verricht een uitgebreide 
en billijke analyse van de betrokken markt 
en verstrekt onpartijdig en onbeperkt 
advies. De financiële instrumenten zijn 
divers wat type en emittenten of 
productaanbieders betreft en mogen niet 
beperkt zijn tot financiële instrumenten die 
worden uitgegeven of verstrekt door 
entiteiten die nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

Or. en

Amendement 737
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de onderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt
verkrijgbare financiële instrumenten. De 
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

i) de onderneming verricht een uitgebreide 
en billijke analyse van de betrokken markt 
en verstrekt onpartijdig en onbeperkt 
advies. De financiële instrumenten zijn 
divers wat type en emittenten of 
productaanbieders betreft en mogen niet 
beperkt zijn tot financiële instrumenten die 
worden uitgegeven of verstrekt door 
entiteiten die nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

Or. en

Motivering

De criteria die de Commissie hanteert om te bepalen of er sprake is van onafhankelijk 
beleggingsadvies zijn niet streng genoeg om te waarborgen dat onafhankelijke adviseurs de 
gehele markt in aanmerking nemen en onpartijdig advies verstrekken.
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Amendement 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de onderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare financiële instrumenten. De 
financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

i) de onderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare financiële instrumenten en 
verstrekt onpartijdig en onbeperkt advies. 
De financiële instrumenten zijn divers wat 
type en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
financiële instrumenten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
beleggingsonderneming hebben;

Or. en

Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat onafhankelijke beleggingsadviseurs onpartijdig advies 
verstrekken.

Amendement 739
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Een algemeen verbod op "inducements" is niet wenselijk wanneer het beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt.

Amendement 740
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Beperkingen op het gebied van vergoedingen moeten apart worden behandeld. Het Verenigd 
Koninkrijk heeft strengere normen voor de bescherming van de consument ingevoerd in de 
vorm van de Retail Distribution Review. In het belang van de interne markt van de EU, om 
bescherming aan alle consumenten in de EU te bieden en bovendien te zorgen voor gelijke 
uitgangsposities van de financiële adviseurs is het passend deze striktere normen ook onder 
de MiFID toe te passen.

Amendement 741
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt de 
beleggingsonderneming geen enkele vorm 
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commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

van "inducements" en ontvangt zij geen
provisies, commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt, tenzij deze provisies, commissies 
of geldelijke tegemoetkomingen aan de 
cliënt worden overgemaakt.

De beleggingsondernemingen zijn 
evenmin gemachtigd diensten aan te 
bieden welke vergoed worden door 
provisies, commissies of 
tegemoetkomingen die betaald of verstrekt 
worden door een financiële instelling of 
een persoon die handelt namens een 
financiële instelling die 
beleggingsproducten uitgeeft waarover 
zij/hij advies verstrekt, tenzij deze 
vergoedingen, commissies of 
tegemoetkomingen aan de belegger 
worden overgemaakt.

Or. en

Amendement 742
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

(ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten wordt de cliënt contractueel 
de mogelijkheid voorgehouden 
geïnformeerd te worden over provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die aan de 
beleggingsonderneming worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

Or. nl
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Amendement 743
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

ii) de beleggingsonderneming deelt de 
cliënt mee of de aanbevolen financiële 
instrumenten beperkt zullen zijn tot 
instrumenten die worden uitgegeven of 
verstrekt door entiteiten die nauwe 
banden hebben met de 
beleggingsonderneming.

Or. en

Amendement 744
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten informeert de 
beleggingsonderneming haar cliënt vóór 
het tot stand komen van de overeenkomst 
over de te verwachten provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die moeten worden 
betaald of verstrekt door een derde partij of 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

Or. en
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Amendement 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies, tegemoetkomingen of andere
"inducements"("lokkertjes" of 
stimulansen) die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt. 

Or. en

Amendement 746
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten verlangt de 
beleggingsonderneming geen provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt die hoger zijn dan de remuneratie 
die de cliënt moet betalen met betrekking 
tot investeringsadvies dat zij verstrekt.

Or. en

Amendement 747
Peter Simon
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

(ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies, geldelijke tegemoetkomingen 
dan wel tegemoetkomingen in natura of 
andere "inducements"die worden betaald 
of verstrekt door een derde partij, een 
persoon die nauwe banden met de 
beleggingsonderneming onderhoudt of 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

Or. de

Amendement 748
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt. De beleggingsondernemingen 
zijn evenmin gemachtigd diensten aan te 
bieden welke vergoed worden door 
provisies, commissies of 
tegemoetkomingen die betaald of verstrekt 
worden door een financiële instelling dan 
wel een persoon die handelt namens een 
financiële instelling die 
beleggingsproducten welke zij adviseert, 
uitgeeft.

Or. en
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Amendement 749
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

ii) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of tegemoetkomingen die 
worden betaald of verstrekt door een derde 
partij of persoon die voor rekening van een 
derde partij handelt, maar ontvangt haar 
vergoeding uitsluitend via kosten die door 
of namens de cliënt moeten worden 
betaald.

Or. en

Motivering

De criteria die de Commissie aanlegt om te bepalen of er sprake is van een onafhankelijk 
beleggingsadvies zijn niet streng genoeg om ervoor te zorgen dat onafhankelijk adviseurs de 
gehele markt in aanmerking nemen en onpartijdig advies geven.

Amendement 750
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) met betrekking tot de 
dienstverlening aan cliënten verlangt de 
beleggingsonderneming geen 
buitensporige provisies, commissies of 
andere geldelijke tegemoetkomingen met 
betrekking tot de omloopsnelheid van de 
portefeuille van haar cliënt.

Or. en
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Amendement 751
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – sub ii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii ter) met betrekking tot de 
dienstverlening aan cliënten ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen van een derde of van 
een namens een derde handelende 
persoon op doorlopende basis uitsluitend, 
indien zij gedurende dezelfde termijn een 
doorlopende periodieke beoordeling van 
de aanbevolen financiële instrumenten 
voorlegt. Van een dergelijke doorlopende 
evaluatie moet tenminste de toepassing 
deel uitmaken van een 
waarschuwingsmechanisme voor 
producten die zich anders ontwikkelen 
dan onder normale omstandigheden te 
verwachten viel, of voor producten wier 
rendementsmogelijkheden zich zodanig 
blijken te ontwikkelen dat zij sterk gaan 
afwijken van de eerder verwachte 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 752
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan 
beleggingsondernemingen die op grond 
van dit artikel niet gerechtigd zijn om 
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geldelijke tegemoetkomingen van derden 
te behouden, toe eigen commissies op 
ieder verkoopproces in rekening te 
brengen en "inducements" die aan 
beleggers ten goede zijn gekomen met hun 
adviesprovisie te verrekenen.

Or. en

Amendement 753
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer de 
beleggingsonderneming beleggingsadvies 
geeft, moet zij:
i) een voldoende groot aantal financiële 
instrumenten binnen het 
productenprogramma van de 
onderneming in aanmerking nemen, en
ii) één of diverse geschikte financiële 
instrumenten aanbevelen overeenkomstig 
de voorkeuren, behoeften, financiële 
situatie en persoonlijke omstandigheden 
van de cliënt.

Or. en

Motivering

De beleggingsonderneming moet altijd in het belang van de cliënt handelen. 

Amendement 754
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
wijze waarop een beleggingsonderneming 
haar personeel, aangestelde 
vertegenwoordigers of andere 
beleggingsondernemingen beloont niet 
botst met haar verplichting in het belang 
van de cliënten te handelen. De lidstaten 
zorgen ervoor dat, wanneer het personeel 
adviseert over of overgaat tot verkoop van 
financiële instrumenten aan 
particulieren, de beloningsstructuur van 
het betrokken personeel geen gevaar 
betekent voor hun mogelijkheid om, 
indien van toepassing, een objectieve 
aanbevelingen te doen of de informatie op 
eerlijke, duidelijke en niet misleidende 
wijze te geven, dat er ook op wordt 
toegezien dat de beloning niet uitsluitend 
afhankelijk is van verkoopdoelen of van 
de winstgevendheid van financiële 
instrumenten en dat de beloning evenmin 
op andere wijze aanleiding tot ongewenste 
belangenconflicten geeft.

Or. en

Amendement 755
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om 
aanvaardbare verhoudingen van 
omloopsnelheid van de portefeuille en 
compenserende financiële stimulansen. 
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
31 december 2014 voor aan de 
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Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2012. 

Or. en

Amendement 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De belegger wordt op de hoogte 
gebracht over de bijzonderheden van alle 
inhoudingen, met inbegrip van provisies 
en kosten, cumulatief weergegeven. 
Hiertoe behoort ook dat een beeld wordt 
gegeven van de langetermijneffecten voor 
het rendement door middel van een 
rechtstreekse vergelijking van het 
rendement voor de belegger in 
vergelijking met het totaal aan 
inhoudingen. De informatie wordt vóór de 
belegging gegeven op basis van een 
redelijke projectie en wel ten minste 
eenmaal per jaar voor iedere feitelijke 
belegging. De ESMA geeft richtsnoeren 
uit met betrekking tot de passende 
formaten van de projecties en 
presentaties.

Or. en

Motivering

Het niveau van de cumulatieve inhoudingen op sommige investeringen betekent dat het 
daadwerkelijke rendement zeer laag komt te liggen. Dit feit ligt verborgen in lagen 
beleggingen of is niet duidelijk waar te nemen wanneer het in termen van kleine percentages 
wordt weergegeven, vandaar dat de gevolgen voor het rendement moeten worden getoond.
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Amendement 757
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Een beleggingsfirma heeft de 
mogelijkheid uitdrukkelijk met elk van 
haar cliënten of potentiële cliënten 
overeen te komen geen enkel 
beleggingsadvies te verstrekken indien:
i) de overeenkomst ondubbelzinnig en 
correct gedocumenteerd is in de fase van 
de investering vóór het contract en in de 
contractfase, en
ii) cliënten of potentiële cliënten terdege 
worden geïnformeerd over de effecten en 
consequenties van het feit dat zij geen 
gebruik maken van de 
investeringsadviesdienst.

Or. en

Motivering

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Amendement 758
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Wanneer een 
beleggingsonderneming advies, 
portefeuillebeheer of andere diensten 
levert waarbij de cliënt er redelijkerwijs 
vanuit mag gaan dat de onderneming in 
beider belang handelt, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat ondernemingen geen 
provisies, commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen accepteren indien deze 
van invloed zouden kunnen zijn op hun 
adviesverlening of op de onpartijdigheid 
daarvan, dan wel op besluiten die namens 
de cliënt worden genomen.

Or. en

Motivering

De cliënt mag verwachten dat ondernemingen vermijden om van derden betalingen of 
tegemoetkomingen aan te nemen in situaties waar dit een gevaar zou kunnen zijn voor de 
plicht van de onderneming in het belang van mijn cliënt op te treden. De lidstaten moeten 
echter over de flexibiliteit kunnen beschikken om te bepalen wat de beste manier is om de 
belangen van de cliënt te beschermen, gebaseerd op de specifieke kenmerken van hun 
nationale markt.

Amendement 759
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking 
tot de dienstverlening aan cliënten 
provisies, commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 

Schrappen
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handelt.

Or. en

Amendement 760
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking tot 
de dienstverlening aan cliënten provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
met betrekking tot de dienstverlening aan 
particuliere of professionele cliënten 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, informeert 
de beleggingsonderneming haar cliënt 
vóór het tot stand komen van de 
overeenkomst over de te verwachten 
provisies, commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die moeten worden 
betaald of verstrekt door een derde partij 
of persoon die voor rekening van een 
derde partij handelt. Het periodieke 
verslag dat de beleggingsonderneming om 
de zes maanden openbaar maakt vermeldt 
met betrekking tot de dienstverlening aan 
cliënten alle provisies, commissies of 
geldelijke tegemoetkomingen die worden 
betaald of verstrekt door een derde partij of 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

Or. en

Amendement 761
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking tot 
de dienstverlening aan cliënten provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking tot 
de dienstverlening aan cliënten provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt, behalve als:
a) de cliënt op correcte wijze op de hoogte 
is gebracht van dergelijke provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen voordat de betrokken 
dienst werd verleend;
b) deze provisies, commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen uiteindelijk tot 
voordeel van de cliënt strekken.

Or. en

Motivering

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely. 
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Amendement 762
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de
beleggingsonderneming met betrekking tot 
de dienstverlening aan cliënten provisies, 

6. Een beleggingsonderneming die 
beleggingsadvies geeft aan of de 
portefeuille beheert van een particuliere 
cliënt, of een financieel instrument aan 
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commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

een particuliere cliënt verkoopt zonder 
advies, ontvangt uitsluitend een beloning 
voor deze en eventueel nauw daaraan 
verwante diensten van de cliënt. Met 
betrekking tot al deze diensten geldt dat 
een beleggingsonderneming:
i) geen provisies, commissies of geldelijke 
of niet-geldelijke tegemoetkomingen 
ontvangt die worden betaald of verstrekt 
door een derde partij of persoon die voor 
rekening van een derde partij handelt; zelfs 
indien de onderneming voornemens is 
dergelijke betalingen aan de cliënt te 
restitueren,
ii) duidelijk haar kosten voor de 
particuliere cliënt vermeldt in de vorm 
van één in cijfers weergegeven bedrag of 
van eenvoudige, als percentages 
uitgedrukte kostenvoorwaarden,
iii) bij de verkoop van haar eigen 
producten de kosten van advies, 
portefeuillebeheer of distributiekosten niet 
bundelt met de productkosten, maar de 
kosten van dergelijke activiteiten 
afzonderlijk vermeldt, gebaseerd op hun 
economische kosten,
iv) de prestaties van haar personeel niet 
zodanig beoordeelt of de beloning van het 
personeel niet zodanig berekent dat deze 
voornamelijk afhankelijk zijn van de 
verkoopvolumes of de winsten die een 
werknemer voor de onderneming 
genereert. 

Or. en

Motivering

Het Verenigd Koninkrijk heeft strengere normen voor de bescherming van de consument 
ingevoerd in de vorm van de Retail Distribution Review. In het belang van de interne markt 
van de EU, om bescherming aan alle consumenten in de ecu te bieden en bovendien te zorgen 
voor gelijke uitgangsposities van de financiële adviseurs is het passend deze striktere normen 
ook onder de MiFID toe te passen.
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Amendement 763
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking tot 
de dienstverlening aan cliënten provisies, 
commissies of geldelijke
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

6. Bij het verstrekken van 
beleggingsadvies, het verrichten van 
vermogensbeheer of het verrichten van 
een andere dienst waarbij een niet-
professionele belegger ervan uit mag gaan 
dat hij op haar oordeel kan vertrouwen 
geldt voor de beleggingsonderneming het 
volgende:

a) zij wordt uitsluitend beloond via kosten 
die door of namens de cliënt moeten 
worden betaald, terwijl zij met betrekking 
tot deze diensten geen andere betalingen 
of voordelen aanvaardt; en
b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan cliënten aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming provisies, 
commissies of andere tegemoetkomingen 
die worden betaald of verstrekt door een 
derde partij of persoon die voor rekening 
van een derde partij handelt.

Or. en

Amendement 764
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking tot 
de dienstverlening aan cliënten provisies, 
commissies of geldelijke 

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
met betrekking tot de dienstverlening aan 
particuliere of professionele cliënten 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, punten 9 
en 10, informeert de 



AM\901765NL.doc 77/190 PE489.465v01-00

NL

tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

beleggingsonderneming haar cliënt, vóór 
het tot stand komen van de overeenkomst, 
over de te verwachten omvang van de 
"inducements". In het periodieke verslag 
worden alle tijdens de voorgaande periode 
betaalde of ontvangen "inducements" 
bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Het is beleggingsondernemingen die diensten op het gebied van vermogensbeheer aanbieden, 
verboden geldelijke tegemoetkomingen van een derde door die diensten te aanvaarden 
(behalve wanneer zij rechtstreeks van beleggers afkomstig zijn). De vermelde verplichting 
gaat eraan voorbij dat particuliere en professionele cliënten over het algemeen een hogere 
mate van bescherming behoeven dan in aanmerking komende tegenpartijen. Tegen deze 
achtergrond moet de werkingssfeer van deze verordening worden beperkt tot situaties waarin 
diensten op het gebied van vermogensbeheer worden verleend aan particuliere en 
professionele cliënten.

Amendement 765
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking tot 
de dienstverlening aan cliënten provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
of het verlenen van beleggingsadvies 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking tot 
de dienstverlening aan cliënten provisies, 
commissies, tegemoetkomingen of andere 
"inducements"die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

Or. en

Motivering

De commissie voor alle beleggingsadviezen moet worden afgeschaft omdat deze de 
beleggingsadviseur en de cliënt in een ernstig belangenconflict brengt.
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Amendement 766
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking 
tot de dienstverlening aan cliënten
provisies, commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer
wordt de cliënt contractueel de 
mogelijkheid voorgehouden geïnformeerd 
te worden over provisies, commissies of 
geldelijke tegemoetkomingen die aan de 
beleggingsonderneming worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

Or. nl

Amendement 767
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking tot
de dienstverlening aan cliënten provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer
openbaart de beleggingsonderneming op 
een specifieke, dan wel algemene wijze 
wanneer zij provisies, commissies of 
geldelijke tegemoetkomingen kan 
ontvangen van derden en waar en hoe 
cliënten zich nadere informatie over 
dergelijke betalingen kunnen verschaffen.

Or. en

Amendement 768
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking tot 
de dienstverlening aan cliënten provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
informeert de beleggingsonderneming 
haar cliënt vóór de overeenkomst over de 
verwachte omvang van de "inducements". 
In het periodieke verslag worden alle 
tijdens de voorgaande periode betaalde of 
ontvangen "inducements" 
bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 769
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking tot 
de dienstverlening aan cliënten provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
, het verstrekken van beleggingsadvies of 
het verrichten van een andere dienst 
waarbij een niet-professionele belegger 
ervan uit mag gaan dat hij op haar 
oordeel kan vertrouwen aanvaardt noch 
ontvangt de beleggingsonderneming met 
betrekking tot de dienstverlening aan 
cliënten provisies, commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

Or. en

Amendement 770
Sven Giegold
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking tot 
de dienstverlening aan cliënten provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt.

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer 
aanvaardt noch ontvangt de 
beleggingsonderneming met betrekking tot 
de dienstverlening aan cliënten provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of persoon 
die voor rekening van een derde partij 
handelt. Indien er in enige geldelijke 
tegemoetkoming is voorzien, dan moet 
deze aan de belegger worden 
doorgegeven.

Or. en

Amendement 771
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Bij het verstrekken van 
beleggingsadvies of bij het verrichten van 
vermogensbeheer geldt dat een 
onderneming en iedereen die namens de 
beleggingsondernemingen handelt met 
betrekking tot deze diensten:
i) geen provisies, commissies of 
tegemoetkomingen aanvaardt of ontvangt 
die worden betaald of verstrekt door een 
derde partij of persoon die voor rekening 
van een derde partij handelt, maar haar 
vergoeding uitsluitend ontvangt via kosten 
die door of namens de cliënt moeten 
worden betaald;.
ii) de cliënt duidelijk op de hoogte brengt 
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van het tarief van haar kosten en, indien 
de onderneming diensten aanbiedt met 
betrekking tot een of meer eigen 
financiële instrumenten, ervoor zorgt dat 
de kosten los worden weergegeven van de 
kosten van een financieel instrument;
(iii) ervoor zorgt dat noch de beloning, 
premies of betalingen in natura die 
betaald worden aan haar werknemers of 
agenten die betrokken zijn bij de 
adviesverlening over of de verkoop van 
financiële instrumenten aan niet 
professionele cliënten, noch de 
beoordeling van de prestaties van 
dergelijke werknemers of agenten voor 
dezen geen prikkel betekenen om anders 
te handelen dan in het belang van iedere 
individuele particuliere cliënt;
(iv) de cliënt ervan op de hoogte brengt of 
de aanbevolen financiële instrumenten 
beperkt zullen worden tot financiële 
instrumenten die uitgegeven of verstrekt 
zijn door entiteiten die nauwe banden met 
de beleggingsonderneming onderhouden.

Or. en

Motivering

De commissie voor alle beleggingsadviezen moet worden afgeschaft omdat deze de 
beleggingsadviseur en de cliënt in een ernstig belangenconflict brengt. Bovendien moet er iets 
gedaan worden aan de beloningspraktijk voor zowel advisering als verkopen binnen de 
ondernemingen en aan een uitbreiding van het verbod op alle soorten commissies.

Amendement 772
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
beloningsbeleid van een 
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investeringsonderneming met betrekking 
tot haar werknemers, vertegenwoordigers 
of andere geassocieerde 
beleggingsondernemingen geen gevaar 
kan betekenen voor het vermogen van de 
onderneming om in het belang van haar 
cliënten te handelen. Ten aanzien van de 
werknemers die advies verlenen over of 
zich bezighouden met de verkoop van 
financiële instrumenten aan niet 
professionele cliënten zorgen de lidstaten 
ervoor dat hun beloning door de 
onderneming geen invloed heeft op de 
onpartijdigheid van de werknemer 
wanneer deze een geschikte aanbeveling 
over een passende verkoop doet, dan wel 
informatie presenteert op een eerlijke, 
duidelijke wijze die niet misleidend is. De 
remuneratie in dergelijke situaties mag 
niet uitsluitend afhankelijk zijn van de 
verkoopdoelen of de winst voor de 
onderneming die een specifiek financieel 
instrument oplevert.

Or. en

Motivering

Met dit nieuwe lid is het voor lidstaten mogelijk actie te ondernemen naar aanleiding van 
beloningspraktijken binnen ondernemingen om de risico's van partijdigheid bij 
adviesverlening en de verkoop van financiële instrumenten aan cliënten te voorkomen. 
Beloningsregelingen zoals significante verkoopbonussen voor een specifiek financieel 
instrument mogen niet worden toegestaan indien het risico kan ontstaan dat een 
beleggingsonderneming de cliënt ten onrechte bepaalde producten of diensten aanbeveelt of 
verkoopt.

Amendement 773
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het is een beleggingsonderneming 
niet toegestaan provisies, commissies of 
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geldelijke dan wel niet-geldelijke 
tegemoetkomingen aan te bieden of te 
betalen aan een andere 
beleggingsondernemingen of aan een 
derde ten bate van een andere 
onderneming, indien deze andere 
onderneming zich bezighoudt met 
adviesverlening over, de verkoop van of 
het beheer van financiële instrumenten 
voor particuliere cliënten, dan wel met het 
verrichten van nauw daarmee 
samenhangende diensten.

Or. en

Motivering

Het Verenigd Koninkrijk heeft strengere normen voor de bescherming van de consument 
ingevoerd in de vorm van de Retail Distribution Review. In het belang van de interne markt 
van de EU, om bescherming aan alle consumenten in de EU te bieden en bovendien te zorgen 
voor gelijke uitgangsposities van de financiële adviseurs is het passend deze striktere normen 
ook onder de MiFID toe te passen.

Amendement 774
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Een beleggingsondernemingen die 
particulieren advies verleent over 
financiële instrumenten of deze verkoopt 
aan particuliere cliënten moet ervoor 
zorgen dat zij de prestaties van haar 
personeel niet zodanig beloont of 
beoordeelt dat er conflicten ontstaan met 
haar plicht in het belang van haar 
cliënten te handelen. Met name mag zij op 
beloningsgebied of op ander gebied geen 
regeling hanteren die het personeel een 
zodanig voordeel verschaft dat het 
gestimuleerd wordt een particulier een 
bepaald financieel instrument aan te 
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bevelen, terwijl de onderneming en ander 
financieel instrument zou kunnen 
aanbieden dat beter op de behoeften van 
de desbetreffende cliënt zou zijn 
toegesneden.

Or. en

Motivering

Naar aanleiding van een voorstel van de FSA.

Amendement 775
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Een beleggingsondernemingen die 
particulieren advies verleent over 
financiële instrumenten of deze verkoopt 
aan particuliere cliënten moet ervoor 
zorgen dat zij de prestaties van haar 
personeel niet zodanig beloont of 
beoordeelt dat er conflicten ontstaan met 
haar plicht in het belang van haar 
cliënten te handelen. Met name mag zij op 
beloningsgebied of op ander gebied geen 
regeling hanteren die het personeel een 
zodanig voordeel verschaft dat het 
gestimuleerd wordt een particulier een 
bepaald financieel instrument aan te 
bevelen, terwijl de onderneming en ander 
financieel instrument zou kunnen 
aanbieden dat beter op de behoeften van 
de desbetreffende cliënt zou zijn 
toegesneden.

Or. en

Amendement 776
Werner Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer een beleggingsdienst samen 
met een andere dienst of een ander 
product wordt aangeboden als onderdeel 
van een pakket of als voorwaarde 
waarvan de overeenkomst of dat pakket 
afhankelijk wordt gesteld, deelt de 
beleggingsonderneming aan de cliënt mee 
of het mogelijk is de verschillende 
componenten afzonderlijk te kopen en 
voorziet zij in een apart bewijsstuk van de 
kosten van elke component.

Schrappen

De ESMA ontwikkelt uiterlijk op [] 
richtsnoeren voor de beoordeling van en 
het toezicht op koppelverkoop, waarin met 
name wordt aangegeven in welke situaties 
koppelverkoop in strijd is met de 
verplichtingen van lid 1, en werkt deze 
richtsnoeren periodiek bij.

Or. de

Motivering

Het is zeer gecompliceerd om aan de vereisten van de ESMA-richtsnoeren te voldoen en deze 
zijn in de zin van kosteneffectiviteit buiten alle proporties als gekeken wordt naar de 
verhoogde transparantie die wellicht wordt bereikt.

Amendement 777
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer een beleggingsdienst samen 
met een andere dienst of een ander 
product wordt aangeboden als onderdeel 
van een pakket of als voorwaarde 
waarvan de overeenkomst of dat pakket 

Schrappen
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afhankelijk wordt gesteld, deelt de 
beleggingsonderneming aan de cliënt mee 
of het mogelijk is de verschillende 
componenten afzonderlijk te kopen en 
voorziet zij in een apart bewijsstuk van de 
kosten van elke component.
De ESMA ontwikkelt uiterlijk op [] 
richtsnoeren voor de beoordeling van en 
het toezicht op koppelverkoop, waarin met 
name wordt aangegeven in welke situaties 
koppelverkoop in strijd is met de 
verplichtingen van lid 1, en werkt deze 
richtsnoeren periodiek bij.

Or. en

Amendement 778
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een beleggingsdienst samen met 
een andere dienst of een ander product 
wordt aangeboden als onderdeel van een 
pakket of als voorwaarde waarvan de 
overeenkomst of dat pakket afhankelijk 
wordt gesteld, deelt de 
beleggingsonderneming aan de cliënt mee 
of het mogelijk is de verschillende 
componenten afzonderlijk te kopen en 
voorziet zij in een apart bewijsstuk van de 
kosten van elke component.

Wanneer een beleggingsdienst samen met 
een andere dienst of een ander product 
wordt aangeboden als onderdeel van een 
pakket of als voorwaarde waarvan de 
overeenkomst of dat pakket afhankelijk 
wordt gesteld, deelt de 
beleggingsonderneming aan de cliënt mee 
of het mogelijk is de verschillende 
componenten afzonderlijk te kopen en 
voorziet zij in een apart bewijsstuk van de 
kosten van elke component. 
Beleggingsproducten mogen niet in de 
vorm van een verkooppakket met andere 
beleggingsproducten, deposito's of 
financiële diensten worden aangeboden 
tenzij het gaat om een lopende rekening of 
een effectenrekening.

Or. en
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Motivering

Naar aanleiding van een voorstel van de BEUC.

Amendement 779
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een beleggingsdienst samen met 
een andere dienst of een ander product 
wordt aangeboden als onderdeel van een 
pakket of als voorwaarde waarvan de 
overeenkomst of dat pakket afhankelijk 
wordt gesteld, deelt de 
beleggingsonderneming aan de cliënt mee 
of het mogelijk is de verschillende 
componenten afzonderlijk te kopen en 
voorziet zij in een apart bewijsstuk van de 
kosten van elke component.

Wanneer een beleggingsdienst samen met 
een andere dienst of een ander product 
wordt aangeboden als onderdeel van een 
pakket of als voorwaarde waarvan de 
overeenkomst of dat pakket afhankelijk 
wordt gesteld, deelt de 
beleggingsonderneming aan de cliënt mee 
of het mogelijk is de verschillende 
componenten afzonderlijk te kopen en 
voorziet zij in een apart bewijsstuk van de 
kosten van elke component. Een product 
waarin beleggingsproducten en 
spaarproducten zijn gecombineerd mag 
niet aan niet-professionele beleggers 
worden aangeboden.

Or. en

Amendement 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA ontwikkelt uiterlijk op [] 
richtsnoeren voor de beoordeling van en 
het toezicht op koppelverkoop, waarin met 
name wordt aangegeven in welke situaties 
koppelverkoop in strijd is met de 
verplichtingen van lid 1, en werkt deze 

De ESMA ontwikkelt, in samenwerking 
met de EBA en EIOPA, via het Gemengd 
Comité, uiterlijk op [] richtsnoeren voor de 
beoordeling van en het toezicht op 
koppelverkoop, waarin met name wordt 
aangegeven in welke situaties 
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richtsnoeren periodiek bij. koppelverkoop in strijd is met de 
verplichtingen van lid 1, en werkt deze 
richtsnoeren periodiek bij.

Or. en

Motivering

Samenwerking tussen alle drie ESMA's bij de ontwikkeling van de richtsnoeren is van groot 
belang voor de koppelverkoop, aangezien er in deze situatie sprake is van een duidelijke 
betrokkenheid van verschillende financiële sectoren, zoals het verzekerings- en bankwezen. 
(Suggestie van de ECB).

Amendement 781
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA ontwikkelt uiterlijk op [] 
richtsnoeren voor de beoordeling van en 
het toezicht op koppelverkoop, waarin met 
name wordt aangegeven in welke situaties 
koppelverkoop in strijd is met de 
verplichtingen van lid 1, en werkt deze 
richtsnoeren periodiek bij.

De ESMA ontwikkelt, in samenwerking 
met de EBA en EIOPA, via het Gemengd 
Comité, uiterlijk op [] richtsnoeren voor de 
beoordeling van en het toezicht op 
koppelverkoop, waarin met name wordt 
aangegeven in welke situaties 
koppelverkoop in strijd is met de 
verplichtingen van lid 1, en werkt deze 
richtsnoeren periodiek bij.

Or. en

Motivering

Samenwerking tussen alle drie ESMA's bij de ontwikkeling van de richtsnoeren is van groot 
belang voor de koppelverkoop, aangezien er in deze situatie sprake is van een duidelijke 
betrokkenheid van verschillende financiële sectoren, zoals het verzekerings- en bankwezen.

Amendement 782
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA ontwikkelt uiterlijk op [] 
richtsnoeren voor de beoordeling van en 
het toezicht op koppelverkoop, waarin met 
name wordt aangegeven in welke situaties 
koppelverkoop in strijd is met de 
verplichtingen van lid 1, en werkt deze 
richtsnoeren periodiek bij.

De ESMA ontwikkelt uiterlijk op [] 
richtsnoeren voor de beoordeling van en 
het toezicht op koppelverkoop, waarin met 
name wordt aangegeven in welke situaties 
koppelverkoop in strijd is met de 
verplichtingen van lid 1, en artikel 25, en 
werkt deze richtsnoeren periodiek bij.

Or. en

Motivering

Naar aanleiding van een voorstel van het BEUC.

Amendement 783
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om ervoor te zorgen dat 
beleggingsondernemingen de in dit artikel 
neergelegde beginselen in acht nemen 
wanneer zij beleggingsdiensten of 
nevendiensten voor hun cliënten 
verrichten. In deze gedelegeerde 
handelingen wordt rekening gehouden 
met het volgende:

Schrappen

a) de aard van de dienst die aan de cliënt 
of potentiële cliënt wordt aangeboden of 
voor hem wordt verricht, rekening 
houdend met de soort, het voorwerp, de 
omvang en de frequentie van de 
transacties;



PE489.465v01-00 90/190 AM\901765NL.doc

NL

b) de aard van de aangeboden of in 
overweging genomen producten die de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde verschillende 
soorten financiële instrumenten en 
deposito's omvatten;
c) de aard van cliënten of potentiële 
cliënten, dan wel, in het geval van lid 3, 
de classificatie ervan als in aanmerking 
komende tegenpartijen.

Or. en

Motivering

Gezien het uiteenlopende karakter van de beleggingsdiensten die in de EU worden 
aangeboden kan de lidstaten beter meer flexibiliteit worden geboden om verschillen in hun 
uitvoering van de richtlijn op te vangen. Daarom is deze maatregel niet nodig.

Amendement 784
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De lidstaten eisen dat particulieren 
die enig soort beleggingsadvies, of indien 
van toepassing, aanvullende diensten aan 
klanten aanbieden, beschikken over een 
passend niveau van kennis en 
vaardigheden dat wordt gestaafd met 
erkende kwalificaties. 

Or. en

Motivering

Elke lidstaat mag van personen die financiële producten aan particulieren verkopen, een 
minimum aan kwalificaties verwachten; dit moet evenwel op elke lidstaat zijn toegesneden, 
omdat de kennis en ervaring van beleggers per lidstaat sterk verschillen.

Amendement 785
Anne E. Jensen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Financieel advies aan particuliere 
beleggers mag alleen worden verstrekt 
indien de adviseur over een kwalificatie 
beschikt die voldoet aan een minimum 
standaard Europees niveau. De ESMA 
stelt bindende technische normen vast 
waarin de verplichte inhoud van de 
onderliggende certificatie en 
opleidingsprogramma's wordt vermeld. In 
overleg met de nationale bevoegde 
instanties komt de ESMA overeen welke 
bestaande kwalificaties geacht worden 
evenwaardig aan deze norm te zijn.

Or. en

Amendement 786
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis
1. De lidstaten eisen van iedere 
beleggingsonderneming die gebruik 
maakt van een intern systeem voor de 
matching van orders dat zij vooraf een 
vergunning van de bevoegde autoriteiten 
aanvraagt. Alvorens een dergelijke 
vergunning te verlenen verzekert de 
bevoegde autoriteit zich ervan dat het 
systeem:
a) deel uitmaakt van het uitvoeringsbeleid 
van de beleggingsonderneming waarbij 
naar een optimaal resultaat wordt 
gestreefd;
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b) geen enkel soort deelnemer enige 
speciale voorrechten geeft met betrekking 
tot informatie of uitvoering van de order;
c) niet gekoppeld is aan enig ander intern 
systeem voor de matching van orders;
d) iedere deelnemer de mogelijkheid biedt 
de soorten tegenpartijen te kiezen 
waarmee hij bereid is zijn orders uit te 
voeren;
e) speciaal geïdentificeerd is in verband 
met transparantieverlichtingen na de 
transactie;
met betrekking tot punt b) moet er, indien 
van toepassing, in het bijzonder voor 
worden gezorgd dat de orders voor eigen 
rekening van de beleggingsonderneming 
op precies dezelfde wijze worden 
behandeld als orders namens derden.
De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen om vast te 
stellen welke soorten tegenpartijen, bij 
wijze van minimumeis, interne systemen 
voor de uitvoering van orders moeten 
identificeren.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om de technische 
uitvoeringsnormen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
__________________
* PB: datum invoegen.

Or. fr

Amendement 787
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis
De lidstaten zorgen ervoor dat bevoegde 
autoriteiten verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de bepalingen ter 
bescherming van de belegger die bij deze 
richtlijn worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 788
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 ter
De bevoegde autoriteiten verlangen dat 
interne systemen voor de matching van 
orders die het deel behandelen van het 
totaal aan transacties die door alle 
handelssystemen worden verwerkt dat 
boven een bepaalde drempel ligt, in 
MTF's worden omgezet.
De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen om de 
procedures vast te stellen ter berekening 
van deze drempel.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om de technische 
uitvoeringsnormen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
______________
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* PB: datum invoegen.

Or. fr

Amendement 789
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 ter
De lidstaten kunnen naast hun ter zake 
bevoegde autoriteiten onafhankelijke 
organen instellen die toezicht op de markt 
houden en goedkeuren of producten voor 
niet professionele beleggers geschikt zijn.

Or. en

Amendement 790
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij het verstrekken van beleggingsadvies 
of het verrichten van vermogensbeheer, 
wint de beleggingsonderneming de nodige 
informatie in, betreffende de kennis en 
ervaring van de cliënt of potentiële cliënt 
op beleggingsgebied met betrekking tot de 
specifieke soort product of dienst, zijn 
financiële situatie en zijn 
beleggingsdoelstellingen, teneinde de 
cliënt of potentiële cliënt de voor hem 
geschikte beleggingsdiensten en financiële 
instrumenten te kunnen aanbevelen.

1. Bij het verstrekken van 
productinformatie, beleggingsadvies of het 
verrichten van vermogensbeheer, wint de 
beleggingsonderneming de nodige 
informatie in, betreffende de kennis en 
ervaring van de cliënt of potentiële cliënt 
op beleggingsgebied met betrekking tot de 
specifieke soort product of dienst, zijn 
financiële situatie, met inbegrip van 
kredietverplichtingen, zijn blootstelling 
aan financieel risico op dat moment, het 
accepteren van economische verliezen en 
zijn beleggingsdoelstellingen, teneinde de 
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cliënt of potentiële cliënt de voor hem 
geschikte beleggingsdiensten en financiële 
instrumenten te kunnen aanbevelen.

De ESMA ontwikkelt uiterlijk […]* 
richtsnoeren voor het minimum aan 
informatie dat van de cliënt moet worden 
verkregen en voor de beoordeling van de 
geschiktheid van het financiële 
instrument of de financiële dienst.
_________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Motivering

Naar aanleiding van een voorstel van het BEUC.

Amendement 791
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij het verstrekken van beleggingsadvies 
of het verrichten van vermogensbeheer, 
wint de beleggingsonderneming de nodige 
informatie in, betreffende de kennis en 
ervaring van de cliënt of potentiële cliënt 
op beleggingsgebied met betrekking tot de 
specifieke soort product of dienst, zijn 
financiële situatie en zijn 
beleggingsdoelstellingen, teneinde de 
cliënt of potentiële cliënt de voor hem 
geschikte beleggingsdiensten en financiële 
instrumenten te kunnen aanbevelen.

1. Bij het verstrekken van beleggingsadvies 
of het verrichten van vermogensbeheer, 
wint de beleggingsonderneming de nodige 
informatie in, betreffende de kennis en 
ervaring van de cliënt of potentiële cliënt 
op beleggingsgebied met betrekking tot de 
specifieke soort product of dienst, zijn 
financiële situatie en zijn 
beleggingsdoelstellingen (en ook zijn 
risicotolerantie), teneinde de cliënt of 
potentiële cliënt de voor hem geschikte 
beleggingsdiensten en financiële 
instrumenten te kunnen aanbevelen.

Or. en
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Amendement 792
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij het verstrekken van 
productinformatie, beleggingsadvies of 
het verrichten van vermogensbeheer dient 
de beleggingsondernemingen te 
demonstreren dat het verkochte product 
het product uit het productprogramma 
was dat het meest aan de behoeften van de 
cliënt tegemoetkwam.

Or. en

Amendement 793
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Bij het verstrekken van 
productinformatie, beleggingsadvies of 
het verrichten van vermogensbeheer dient 
de beleggingsondernemingen te 
beoordelen of er enige beleggingsvorm 
bestaat die geschikt is voor een cliënt, met 
name wanneer deze schulden op grond 
van leningen heeft. Indien op dat moment 
een belegging niet geschikt wordt geacht, 
dient de beleggingsondernemingen de 
cliënt te waarschuwen.

Or. en
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Amendement 794
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
beleggingsonderneming, wanneer zij 
andere dan de in lid 1 bedoelde 
beleggingsdiensten verricht, bij de cliënt of 
de potentiële cliënt informatie inwint over 
zijn ervaring en kennis op 
beleggingsgebied met betrekking tot de
specifieke soort van product of dienst die 
men voornemens is aan te bieden of die 
wordt verlangd, zodat de onderneming kan 
beoordelen of het aangeboden product of 
de te verrichten dienst passend is voor de 
cliënt.

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
beleggingsonderneming, wanneer zij 
andere dan de in lid 1 bedoelde 
beleggingsdiensten verricht, bij de cliënt of 
de potentiële cliënt informatie inwint over 
zijn ervaring en kennis op 
beleggingsgebied met betrekking tot de 
specifieke soort van product of dienst die 
men voornemens is aan te bieden of die 
wordt verlangd, zodat de onderneming kan 
beoordelen of het aangeboden product of 
de te verrichten dienst passend is voor de 
cliënt. Dit is niet van toepassing op de 
dienstverleningsvorm van het bewaren en 
administreren van financiële 
instrumenten zoals omschreven in 
afdeling A, punt 9, van bijlage I.

Or. en

Amendement 795
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA ontwikkelt uiterlijk […]* 
richtsnoeren voor het minimum aan 
informatie dat moet worden gevraagd met 
betrekking tot de kennis en ervaring van 
de cliënt op beleggingsgebied betreffende 
het specifieke type product of dienst dat 
wordt aangeboden of waarom wordt 
verzocht, en voor de beoordeling van de 
vraag of het product of de dienst een 
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geschikte keuze is gezien de kennis en 
ervaring van de cliënt.
___________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Amendement 796
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
beleggingsondernemingen die producten 
aanbieden welke in één pakket door 
middel van koppelverkoop worden 
gebundeld overeenkomstig artikel 24, lid 
7, de geschiktheid van elk product voor de 
belegger afzonderlijk beoordelen, evenals 
de geschiktheid van het gehele pakket.

Or. en

Amendement 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan 
beleggingsondernemingen wanneer zij 
beleggingsdiensten verrichten welke 
slechts bestaan in het uitvoeren van orders 
van cliënten of het ontvangen en 
doorgeven van deze orders, met of zonder 
nevendiensten, met uitzondering van de in 
bijlage 1, deel B, punt 1, gespecificeerde 

De lidstaten staan 
beleggingsondernemingen wanneer zij 
beleggingsdiensten verrichten welke 
slechts bestaan in het uitvoeren van orders 
van cliënten en/of het ontvangen en 
doorgeven van deze orders, met of zonder 
nevendiensten, toe die beleggingsdiensten 
voor hun cliënten te verrichten zonder de in 
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nevendienst, toe die beleggingsdiensten 
voor hun cliënten te verrichten zonder de in 
lid 2 bedoelde informatie te hoeven 
inwinnen of de aldaar bedoelde vaststelling 
te hoeven doen wanneer aan de hieronder 
vermelde voorwaarden wordt voldaan:

lid 2 bedoelde informatie te hoeven 
inwinnen of de aldaar bedoelde vaststelling 
te hoeven doen wanneer aan de hieronder 
vermelde voorwaarden wordt voldaan:

Or. en

Amendement 798
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan 
beleggingsondernemingen wanneer zij 
beleggingsdiensten verrichten welke 
slechts bestaan in het uitvoeren van orders 
van cliënten of het ontvangen en 
doorgeven van deze orders, met of zonder 
nevendiensten, met uitzondering van de in 
bijlage 1, deel B, punt 1, gespecificeerde 
nevendienst, toe die beleggingsdiensten 
voor hun cliënten te verrichten zonder de in 
lid 2 bedoelde informatie te hoeven 
inwinnen of de aldaar bedoelde vaststelling 
te hoeven doen wanneer aan de hieronder 
vermelde voorwaarden wordt voldaan:

De lidstaten staan 
beleggingsondernemingen wanneer zij 
beleggingsdiensten verrichten welke
slechts bestaan in het uitvoeren van orders 
van cliënten en/of het ontvangen en 
doorgeven van deze orders, met of zonder 
nevendiensten, toe die beleggingsdiensten 
voor hun cliënten te verrichten zonder de in 
lid 2 bedoelde informatie te hoeven 
inwinnen of de aldaar bedoelde vaststelling 
te hoeven doen wanneer aan de hieronder 
vermelde voorwaarden wordt voldaan:

Or. en

Amendement 799
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan De lidstaten staan 
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beleggingsondernemingen wanneer zij 
beleggingsdiensten verrichten welke 
slechts bestaan in het uitvoeren van orders 
van cliënten of het ontvangen en 
doorgeven van deze orders, met of zonder 
nevendiensten, met uitzondering van de in 
bijlage 1, deel B, punt 1, gespecificeerde 
nevendienst, toe die beleggingsdiensten 
voor hun cliënten te verrichten zonder de in 
lid 2 bedoelde informatie te hoeven 
inwinnen of de aldaar bedoelde vaststelling 
te hoeven doen wanneer aan de hieronder 
vermelde voorwaarden wordt voldaan:

beleggingsondernemingen wanneer zij 
beleggingsdiensten verrichten welke 
slechts bestaan in het uitvoeren van orders 
van cliënten en/of het ontvangen en 
doorgeven van deze orders, met of zonder 
nevendiensten, toe die beleggingsdiensten 
voor hun cliënten te verrichten zonder de in 
lid 2 bedoelde informatie te hoeven 
inwinnen of de aldaar bedoelde vaststelling 
te hoeven doen wanneer aan de hieronder 
vermelde voorwaarden wordt voldaan:

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt getracht te zorgen voor gelijke uitgangsposities van de diverse 
financiële instellingen bij de verlening van leningen of kredieten. Op grond van het 
oorspronkelijke voorstel zouden derden dergelijke kredieten aan cliënten kunnen verlenen
zonder zich te houden aan de verplichtingen die in dit artikel zijn vermeld.

Amendement 800
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de diensten houden verband met de 
volgende financiële instrumenten:

a) de diensten verwijzen niet naar 
financiële instrumenten die, omdat ze 
derivaten behelzen, dan wel een bepaalde 
structuur hebben of als niet liquide 
worden beschouwd, het voor de cliënt 
moeilijk maken het betrokken risico in te 
schatten. 

Or. en

Amendement 801
Alfredo Pallone
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
aandelen, ingeval het aandelen in 
ondernemingen betreft, met uitzondering 
van aandelen in andere instellingen voor 
collectieve belegging dan icbe's en 
aandelen die een derivaat behelzen;

Schrappen

Or. en

Amendement 802
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
aandelen, ingeval het aandelen in 
ondernemingen betreft, met uitzondering 
van aandelen in andere instellingen voor 
collectieve belegging dan icbe's en 
aandelen die een derivaat behelzen;

1. tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
aandelen, ingeval het aandelen in 
ondernemingen betreft,

Or. en

Motivering

Omdat instrumenten die op gereglementeerde markten zijn genoteerd en daarop worden 
verhandeld onder gemeenschappelijke EU-regelingen vallen met betrekking tot de publicatie 
van informatie, het openbaar maken van belangrijke feiten of vallen onder een speciale 
bepaling in termen van risicomanagement en deposito's (cbe's en/of AB's), moeten deze 
producten algemeen voor beleggingsdoeleinden beschikbaar zijn. 
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Amendement 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
aandelen, ingeval het aandelen in 
ondernemingen betreft, met uitzondering 
van aandelen in andere instellingen voor 
collectieve belegging dan icbe's en 
aandelen die een derivaat behelzen;

i) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
aandelen, ingeval het aandelen in 
ondernemingen betreft;

of en

Motivering

Instrumenten die op gereglementeerde markten zijn genoteerd en daarop worden verhandeld 
vallen reeds onder gemeenschappelijke EU-wetgeving met betrekking tot het openbaar maken 
van belangrijke informatie, of vallen onder bepalingen inzake risicomanagement. Om deze 
reden moeten deze producten algemeen voor beleggingsdoeleinden beschikbaar zijn.

Amendement 804
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
aandelen, ingeval het aandelen in 
ondernemingen betreft, met uitzondering 
van aandelen in andere instellingen voor 
collectieve belegging dan icbe's en
aandelen die een derivaat behelzen;

i) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
aandelen, ingeval het aandelen in 
ondernemingen betreft, met uitzondering 
van aandelen die een derivaat behelzen;

Or. en
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Amendement 805
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
aandelen, ingeval het aandelen in 
ondernemingen betreft, met uitzondering 
van aandelen in andere instellingen voor 
collectieve belegging dan icbe's en 
aandelen die een derivaat behelzen;

i) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
aandelen, ingeval het aandelen in 
ondernemingen betreft, met uitzondering 
van aandelen in andere instellingen voor 
collectieve belegging dan icbe's en 
aandelen die een derivaat behelzen, tenzij 
het derivaat niet betekent dat de belegger 
een groter risico loopt;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd ervoor te zorgen dat het derivaat het risico voor de 
eindinvesteerder niet vergroot.

Amendement 806
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
obligaties of andere vormen van 
gesecuritiseerde schuld, met uitzondering 
van die welke een derivaat behelzen of een 
structuur hebben die het moeilijk maakt 
voor de cliënt om te begrijpen welk risico 
eraan verbonden is;

Schrappen

Or. en
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Amendement 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
obligaties of andere vormen van 
gesecuritiseerde schuld, met uitzondering 
van die welke een derivaat behelzen of een 
structuur hebben die het moeilijk maakt 
voor de cliënt om te begrijpen welk risico 
eraan verbonden is;

ii) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
obligaties of andere vormen van 
gesecuritiseerde schuld;

Or. en

Motivering

Instrumenten die op gereglementeerde markten zijn genoteerd en daarop worden verhandeld 
vallen reeds onder gemeenschappelijke EU-wetgeving met betrekking tot het openbaar maken 
van belangrijke informatie, of vallen onder bepalingen inzake risicomanagement. Om deze 
reden moeten deze producten algemeen voor investeringsdoeleinden beschikbaar zijn.

Amendement 808
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
obligaties of andere vormen van 
gesecuritiseerde schuld, met uitzondering 
van die welke een derivaat behelzen of een 
structuur hebben die het moeilijk maakt 
voor de cliënt om te begrijpen welk risico 
eraan verbonden is;

2. tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
obligaties of andere vormen van 
gesecuritiseerde schuld waarvoor een 
prospectus is verschenen;
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Or. en

Motivering

Omdat instrumenten die op gereglementeerde markten zijn genoteerd en daarop worden 
verhandeld onder gemeenschappelijke EU-regelingen vallen met betrekking tot de publicatie 
van informatie, het openbaar maken van belangrijke feiten of vallen onder een speciale 
bepaling in termen van risicomanagement en deposito's (cbe's en/of AB's) moeten deze 
producten algemeen voor beleggingsdoeleinden beschikbaar zijn. 

Amendement 809
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
obligaties of andere vormen van 
gesecuritiseerde schuld, met uitzondering 
van die welke een derivaat behelzen of een 
structuur hebben die het moeilijk maakt
voor de cliënt om te begrijpen welk risico 
eraan verbonden is;

ii) tot de handel op een gereglementeerde 
markt of op een gelijkwaardige markt van 
een derde land of op een MTF toegelaten 
obligaties of andere vormen van 
gesecuritiseerde schuld, met uitzondering 
van die welke een derivaat behelzen of een 
structuur hebben die het voor een cliënt 
moeilijk zou maken om te begrijpen welk 
risico eraan verbonden is, dan wel indien 
het derivaat het risico voor de belegger 
niet vergroot;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd ervoor te zorgen dat het derivaat het risico voor de 
eindinvesteerder niet vergroot.

Amendement 810
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) geldmarktinstrumenten, met 
uitzondering van die welke een derivaat 
behelzen of een structuur hebben die het 
moeilijk maakt voor de cliënt om te 
begrijpen welk risico eraan verbonden is;

Schrappen

Or. en

Amendement 811
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) geldmarktinstrumenten, met 
uitzondering van die welke een derivaat 
behelzen of een structuur hebben die het 
moeilijk maakt voor de cliënt om te 
begrijpen welk risico eraan verbonden is;

3. geldmarktinstrumenten;

Or. en

Motivering

Omdat instrumenten die op gereglementeerde markten zijn genoteerd en daarop worden 
verhandeld onder gemeenschappelijke EU-regelingen vallen met betrekking tot de publicatie 
van informatie, het openbaar maken van belangrijke feiten of vallen onder een speciale 
bepaling in termen van risicomanagement en deposito's (cbe's en/of AB's) moeten deze 
producten algemeen voor beleggingsdoeleinden beschikbaar zijn. 

Amendement 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) geldmarktinstrumenten, met (iii) geldmarktinstrumenten;
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uitzondering van die welke een derivaat 
behelzen of een structuur hebben die het 
moeilijk maakt voor de cliënt om te 
begrijpen welk risico eraan verbonden is;

Or. en

Motivering

Instrumenten die op gereglementeerde markten zijn genoteerd en daarop worden verhandeld 
vallen reeds onder gemeenschappelijke EU-wetgeving met betrekking tot het openbaar maken 
van belangrijke informatie, of vallen onder bepalingen inzake risicomanagement. Om deze 
reden moeten deze producten algemeen voor investeringsdoeleinden beschikbaar zijn.

Amendement 813
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) geldmarktinstrumenten, met 
uitzondering van die welke een derivaat 
behelzen of een structuur hebben die het 
moeilijk maakt voor de cliënt om te 
begrijpen welk risico eraan verbonden is;

(iii) geldmarktinstrumenten, met 
uitzondering van die welke een derivaat 
behelzen of een structuur hebben die het 
voor een cliënt moeilijk zou maken om te 
begrijpen welk risico eraan verbonden is, 
dan wel indien het derivaat het risico voor 
de belegger niet vergroot;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd ervoor te zorgen dat het derivaat het risico voor de 
eindinvesteerder niet vergroot.

Amendement 814
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iv
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) aandelen of rechten van deelneming 
in icbe's , met uitzondering van in artikel 
36, lid 1, tweede alinea, van Verordening 
(EU) nr. 583/2010 van de Commissie 
bedoelde gestructureerde icbe's;

Schrappen

Or. en

Motivering

Zolang er geen wettelijk besluit is over de geschiktheid van bepaalde icbe's voor niet-
professionele beleggers moeten de uitzondering van de test aangaande de geschiktheid 
worden opgenomen in artikel 25, lid 3, punt v. Het is onze taak een definitie van icbe's bij de 
herziening van de icbe-richtlijn te vinden die de garantie schept dat alle icbe's geschikt zijn 
voor particuliere beleggers.

Amendement 815
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) aandelen of rechten van deelneming 
in icbe's , met uitzondering van in artikel 
36, lid 1, tweede alinea, van Verordening 
(EU) nr. 583/2010 van de Commissie 
bedoelde gestructureerde icbe's;

Schrappen

Or. en

Motivering

De notie van ingewikkelde en niet-ingewikkelde producten strookt niet met de icbe-realiteit.

Amendement 816
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iv
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) aandelen of rechten van deelneming 
in icbe's , met uitzondering van in artikel 
36, lid 1, tweede alinea, van Verordening 
(EU) nr. 583/2010 van de Commissie 
bedoelde gestructureerde icbe's;

Schrappen

Or. en

Amendement 817
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) aandelen of rechten van deelneming 
in icbe's , met uitzondering van in artikel 
36, lid 1, tweede alinea, van Verordening 
(EU) nr. 583/2010 van de Commissie 
bedoelde gestructureerde icbe's;

(iv) aandelen of rechten van deelneming in 
icbe's ;

Or. en

Amendement 818
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) aandelen of rechten van deelneming 
in icbe's , met uitzondering van in artikel 
36, lid 1, tweede alinea, van Verordening 
(EU) nr. 583/2010 van de Commissie 
bedoelde gestructureerde icbe's;

(iv) aandelen of rechten van deelneming in 
icbe's ;

Or. en
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Motivering

Het uiterst succesvolle product icbe zou schade kunnen ondervinden in de ogen van de 
regelgevers buiten de EU en beleggers, indien sommige icbe's niet langer automatisch als 
niet-ingewikkeld zouden worden aangemerkt, aangezien ze als ongeschikt voor niet 
professionele beleggers kunnen worden gezien. Ook zou het vertrouwen van de Europese 
beleggers in icbe's schade kunnen ondervinden. Een complex karakter staat niet gelijk aan 
veel risico. Integendeel zorgen veel van de icbe's ervoor dat de risico's voor de beleggers 
worden verkleind, welke groot zijn in "gewone" financiële instrumenten zoals aandelen en 
obligaties.

Amendement 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) aandelen of rechten van deelneming 
in icbe's , met uitzondering van in artikel 
36, lid 1, tweede alinea, van Verordening 
(EU) nr. 583/2010 van de Commissie 
bedoelde gestructureerde icbe's;

(iv) aandelen of rechten van deelneming in 
icbe's ;

Or. en

Amendement 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) aandelen of rechten van deelneming in 
icbe's , met uitzondering van in artikel 36, 
lid 1, tweede alinea, van Verordening 
(EU) nr. 583/2010 van de Commissie 
bedoelde gestructureerde icbe's;

(iv) aandelen of rechten van deelneming in 
icbe's ;

Or. en
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Motivering

Een categorisering van icbe's zal twijfel zaaien over de gezondheid van het icbe-kader. Een 
complex karakter, dat het gevolg is van innovatie op het gebied van activabeheer, betekent 
niet noodzakelijkerwijs grote risico's vanuit het oogpunt van beleggingsrendement. Het 
zwaartepunt moet daarom niet worden gelegd bij de gecompliceerdheid als zodanig, maar 
meer op te moeilijkheid cliënten een juist besef van de betrokken risico's te geven. Dit moet 
binnen het huidige icbe-kader aan de orde komen en niet zozeer binnen de Mi FID.

Amendement 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) aandelen of rechten van deelneming in 
icbe's , met uitzondering van in artikel 36, 
lid 1, tweede alinea, van Verordening 
(EU) nr. 583/2010 van de Commissie 
bedoelde gestructureerde icbe's;

(iv) aandelen of rechten van deelneming in 
icbe's;

Or. en

Motivering

Instrumenten die op gereglementeerde markten zijn genoteerd en daarop worden verhandeld 
vallen reeds onder gemeenschappelijke EU-wetgeving met betrekking tot het openbaar maken 
van belangrijke informatie, of vallen onder bepalingen inzake risicomanagement. Om deze 
reden moeten deze producten algemeen voor beleggingsdoeleinden beschikbaar zijn.

Amendement 822
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) aandelen of rechten van deelneming in 
icbe's , met uitzondering van in artikel 36, 
lid 1, tweede alinea, van Verordening 
(EU) nr. 583/2010 van de Commissie 
bedoelde gestructureerde icbe's;

(iv) aandelen of rechten van deelneming in 
icbe's ;
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Or. de

Motivering

Per definitie zijn icbe's niet-complexe financiële instrumenten. Zij voldoen aan alle vereisten 
op grond van de huidige definitie overeenkomstig artikel 38 van de MiFID 
uitvoeringsrichtlijn en gaan momenteel vergezeld van "belangrijke informatie voor de 
belegger", zodat een betere bescherming van deze belegger wordt gegarandeerd. Het maken 
van onderscheid tussen fondsen zorgt voor onnodige bureaucratie en betekent een 
verwatering van het icbe- product zonder dat de garantie wordt gegeven dat beleggers beter 
worden beschermd.

Amendement 823
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) aandelen of rechten van deelneming in 
icbe's , met uitzondering van in artikel 36, 
lid 1, tweede alinea, van Verordening 
(EU) nr. 583/2010 van de Commissie 
bedoelde gestructureerde icbe's;

4. aandelen of rechten van deelneming in 
icbe's of AB's zoals omschreven in 
Richtlijn 2011/61/EU waar zij aan niet 
professionele beleggers worden 
aangeboden. 

Or. en

Motivering

Omdat instrumenten die op gereglementeerde markten zijn genoteerd en daarop worden 
verhandeld onder gemeenschappelijke EU-regelingen vallen met betrekking tot de publicatie 
van informatie, het openbaar maken van belangrijke feiten of vallen onder een speciale 
bepaling in termen van risicomanagement en deposito's (cbe's en/of AB's), moeten deze 
producten algemeen voor beleggingsdoeleinden beschikbaar zijn.

Amendement 824
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) aandelen of rechten van deelneming in (iv) aandelen of rechten van deelneming in 
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icbe's , met uitzondering van in artikel 36, 
lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 
nr. 583/2010 van de Commissie bedoelde 
gestructureerde icbe's;

icbe's , met uitzondering van in artikel 36, 
lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 
nr. 583/2010 van de Commissie bedoelde 
gestructureerde icbe's en andere icbe's die 
zijn gebaseerd op complexe technieken 
voor portefeuillebeheer;

Or. en

Motivering

Niet alleen gestructureerde icbe's, maar ook die welke zijn gebaseerd op een complex 
portefeuillebeheer moeten als complexe financiële instrumenten worden beschouwd, 
aangezien het op grond van de icbe-regeling mogelijk is dat ze materieel even complex als 
andere gestructureerde instrumenten zijn.

Amendement 825
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) aandelen of rechten van deelneming 
in icbe's , met uitzondering van in artikel 
36, lid 1, tweede alinea, van Verordening 
(EU) nr. 583/2010 van de Commissie 
bedoelde gestructureerde icbe's;

(iv) aandelen of rechten van deelneming in 
icbe's , met uitzondering van in artikel 36, 
lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 
nr. 583/2010 van de Commissie bedoelde 
gestructureerde icbe's die niet voldoen aan 
de vereisten van artikel 38 van Richtlijn 
van de Commissie 2006/73/EG;

Or. en

Amendement 826
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) andere niet-complexe financiële 
instrumenten voor de toepassing van dit 

Schrappen
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lid .

Or. en

Amendement 827
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) andere niet-complexe financiële 
instrumenten voor de toepassing van dit 
lid .

5. andere vergelijkbare financiële 
instrumenten die op een gereglementeerde 
markt of MTF waarvoor een prospectus is 
uitgegeven zijn opgenomen en worden 
verhandeld voor de toepassing van dit lid .

Or. en

Motivering

Omdat instrumenten die op gereglementeerde markten zijn genoteerd en daarop worden 
verhandeld onder gemeenschappelijke EU-regelingen vallen met betrekking tot de publicatie 
van informatie, het openbaar maken van belangrijke feiten of vallen onder een speciale 
bepaling in termen van risicomanagement en deposito's (cbe's en/of AB's), moeten deze 
producten algemeen voor beleggingsdoeleinden beschikbaar zijn.

Amendement 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1 – letter a – sub v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) andere niet-complexe financiële 
instrumenten voor de toepassing van dit 
lid .

(v) andere financiële instrumenten, met 
inbegrip van gestructureerde icbe's en 
aandelen in niet-icbe's, die door een 
beleggingsonderneming als niet-complex 
worden beoordeeld.

Or. en
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Motivering

Het verdient de voorkeur dat er een test per geval is om het al dan niet complexe karakter van 
financiële instrumenten te beoordelen en deze niet allemaal als complex te bestempelen. 

Amendement 829
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De beleggingsonderneming legt een 
dossier aan met de tussen de onderneming 
en de cliënt overeengekomen documenten 
waarin de rechten en plichten van beide 
partijen worden beschreven, alsmede de 
overige voorwaarden waarop de 
onderneming diensten voor de cliënt zal 
verrichten. De rechten en plichten van
beide partijen bij de overeenkomst kunnen 
worden opgenomen door middel van 
verwijzing naar andere documenten of 
wetsteksten.

4. Indien de beleggingsdienst verband 
houdt met een beleggingsadvies met 
betrekking tot een complex financieel 
product als vermeld in lid 3 bis waarop 
een cliënt heeft ingeschreven, verstrekt de 
beleggingsonderneming de cliënt een 
doorlopende periodieke beoordeling van 
de adequatie of geschiktheid van een 
dergelijk financieel instrument.

Or. en

Amendement 830
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De cliënt dient van de 
beleggingsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor haar cliënten 
verrichte diensten te ontvangen. Deze
verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan cliënten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 

5. De cliënt dient van de 
beleggingsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor haar cliënten 
verrichte diensten te ontvangen. In geval 
van vermogensbeheer of op voorwaarde 
dat een beleggingsonderneming een 
dergelijke dienst aanbiedt en afspreekt 
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van de betrokken financiële instrumenten 
en de aard van de voor de cliënt verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, de 
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de cliënt werden 
verricht. Bij het verstrekken van 
beleggingsadvies specificeert de 
beleggingsonderneming hoe het verstrekte 
advies aan de individuele kenmerken van 
de cliënt beantwoordt.

met haar cliënten bevatten deze verslagen 
periodieke mededelingen aan cliënten over 
de prestaties van de desbetreffende 
financiële instrumenten en een periodieke 
beoordeling van de geschiktheid van de 
aanbevolen financiële instrumenten. In 
voorkomend geval bevatten deze verslagen 
de kosten van de transacties en de diensten 
die voor rekening van de cliënt werden 
verricht. Bij het verstrekken van 
beleggingsadvies overeenkomstig artikel 
24, lid 3, specificeert de 
beleggingsonderneming hoe het verstrekte 
advies aan de voorkeuren, behoeften en 
andere individuele kenmerken van de 
cliënt beantwoordt.

Or. en

Motivering

Deze tekst maakt duidelijk dat deze dienst moet worden verleend in geval van het beheer van 
een portefeuille of bij het geven van beleggingsadvies, mits door de beleggingsondernemingen 
aan haar cliënten aangeboden en uitdrukkelijk met hen afgesproken. Ondersteunt dat de 
beleggingsonderneming bij het geven van beleggingsgsadvies specificeert op welke wijze het 
verstrekte advies aan de individuele kenmerken van de cliënt is toegesneden. Ook moet 
worden verduidelijkt dat tevens rekening moet worden gehouden met de voorkeuren en 
behoeften van de cliënt.

Amendement 831
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De cliënt dient van de 
beleggingsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor haar cliënten 
verrichte diensten te ontvangen. 
Deze verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan cliënten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit
van de betrokken financiële instrumenten 
en de aard van de voor de cliënt verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, de 
kosten van de transacties en de diensten die 

5. De cliënt dient van de 
beleggingsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor haar cliënten 
verrichte diensten te ontvangen. Indien 
adviesdiensten op periodieke basis worden 
verleent, dan brengen de 
beleggingsondernemingen hun cliënten 
op de hoogte van de frequentie van deze 
mededelingen. In voorkomend geval 
bevatten deze verslagen de kosten van de 
transacties en de diensten die voor 
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voor rekening van de cliënt werden 
verricht. Bij het verstrekken van 
beleggingsadvies specificeert de 
beleggingsonderneming hoe het verstrekte 
advies aan de individuele kenmerken van 
de cliënt beantwoordt. 

rekening van de cliënt werden verricht. Bij 
het verstrekken van beleggingsadvies 
overeenkomstig artikel 24, lid 3, 
specificeert de beleggingsonderneming hoe 
het verstrekte advies aan de individuele 
kenmerken van de cliënt beantwoordt.

Or. en

Amendement 832
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De cliënt dient van de 
beleggingsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor haar cliënten 
verrichte diensten te ontvangen. 
Deze verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan cliënten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 
van de betrokken financiële instrumenten 
en de aard van de voor de cliënt verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, de 
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de cliënt werden 
verricht. Bij het verstrekken van 
beleggingsadvies specificeert de 
beleggingsonderneming hoe het verstrekte 
advies aan de individuele kenmerken van 
de cliënt beantwoordt. 

5. De cliënt dient van de 
beleggingsonderneming deugdelijke 
verslagen, in schriftelijke vorm of op een 
duurzaam medium, over de voor haar 
cliënten verrichte diensten te ontvangen. 
Deze verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan cliënten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 
van de betrokken financiële instrumenten 
en de aard van de voor de cliënt verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, de 
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de cliënt werden 
verricht. Als de diensten zich uitstrekten 
tot de afsluiting van verkopen wordt in het 
verslag vermeld of de verkoop strookte 
met de interne verkoopdoelstellingen van 
de beleggingsonderneming. Bij het 
verstrekken van beleggingsadvies 
specificeert de beleggingsonderneming hoe 
het verstrekte advies aan de individuele 
kenmerken van de cliënt beantwoordt.

De ESMA ontwikkelt uiterlijk […]* 
richtsnoeren voor de inhoud en de 
opmaak van de adequate verslagen die 
aan de cliënt ter beschikking worden 
gesteld.
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_________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Amendement 833
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De cliënt dient van de 
beleggingsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor haar cliënten 
verrichte diensten te ontvangen. 
Deze verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan cliënten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 
van de betrokken financiële instrumenten 
en de aard van de voor de cliënt verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, de 
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de cliënt werden 
verricht. Bij het verstrekken van 
beleggingsadvies specificeert de 
beleggingsonderneming hoe het verstrekte 
advies aan de individuele kenmerken van 
de cliënt beantwoordt. 

5. De cliënt dient van de 
beleggingsonderneming deugdelijke 
schriftelijke verslagen over de voor haar 
cliënten verrichte diensten te ontvangen. 
Deze verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan cliënten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 
van de betrokken financiële instrumenten 
en de aard van de voor de cliënt verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, de 
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de cliënt werden 
verricht. Bij het verstrekken van 
beleggingsadvies specificeert de 
beleggingsonderneming hoe het verstrekte 
advies aan de individuele kenmerken van 
de cliënt beantwoordt.

Or. en

Amendement 834
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Rekening houdend met het soort en 
de complexiteit van financiële 
instrumenten en de aard van de betrokken 
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dienstverlening dienen de lidstaten 
beleggingsondernemingen toe te staan 
jaarlijks mededelingen in een 
gestandaardiseerde vorm aan hun 
cliënten te sturen.

Or. en

Amendement 835
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om ervoor te zorgen dat 
beleggingsondernemingen de in genoemde 
leden neergelegde beginselen in acht 
nemen wanneer zij beleggingsdiensten of 
nevendiensten voor hun cliënten 
verrichten.

6. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om de 
maatregelen te specificeren die ervoor 
moeten zorgen dat 
beleggingsondernemingen de in genoemde 
leden neergelegde beginselen in acht 
nemen wanneer zij beleggingsdiensten of 
nevendiensten voor hun cliënten 
verrichten.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
___________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Motivering

Dit is een technische kwestie, die daarom door de ESMA moet worden behandeld.
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Amendement 836
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien aan een cliënt een 
beleggingsadvies wordt gegeven en indien 
de adviseur in verband met dit advies een 
"inducement" in enige vorm ontvangt, 
dan dient deze iedere cliënt regelmatig, 
maar tenminste eenmaal per jaar, op de 
hoogte te stellen van het soort en de 
omvang van de "inducement" die hij voor 
het beleggingsadvies ontving en van de 
respectieve orders met betrekking tot de 
respectieve cliënten.

Or. en

Amendement 837
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De ESMA ontwikkelt uiterlijk [] 
richtsnoeren voor de beoordeling van de 
in lid 3, onder a), bedoelde financiële 
instrumenten die een structuur hebben die 
het moeilijk maakt voor de cliënt om te 
begrijpen welk risico eraan verbonden is, 
en werkt deze richtsnoeren periodiek bij.

7. De ESMA ontwikkelt uiterlijk [18 
maanden na inwerkingtreding van deze 
richtlijn] technische normen voor de 
beoordeling van de in lid 3 bedoelde 
financiële instrumenten die derivaten 
behelzen of die een zodanige structuur 
hebben dat het voor een niet-professionele 
belegger uiterst gecompliceerd is, ze te 
begrijpen, teneinde vast te stellen welke 
van deze instrumenten zouden kunnen 
vallen onder de in lid 3 bedoelde regeling, 
met uitzondering van icbe's. Bij haar 
beoordeling houdt de ESMA er rekening 
mee of het complexe karakter van elk van 
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deze producten en/of betekent dat het 
risico voor beleggers wordt verkleind in 
vergelijking met de in lid 3, bedoelde 
producten.

Or. en

Motivering

De ESMA moet de mogelijkheid hebben de in artikel 25, lid 3, bedoelde lijst producten op de 
juiste basis te actualiseren, rekening houdend met risicocriteria. De bovenstaande producten 
vallen onder specifieke EU-regelgeving. Veranderingen in de icbe-verordening worden op 
grond van hun spoedig aan te passen specifieke regeling aangebracht. Bovendien geldt dat 
een complex karakter niet altijd verhoogde risico's betekent.

Amendement 838
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De ESMA ontwikkelt uiterlijk [] 
richtsnoeren voor de beoordeling van de in 
lid 3, onder a), bedoelde financiële 
instrumenten die een structuur hebben die 
het moeilijk maakt voor de cliënt om te 
begrijpen welk risico eraan verbonden is, 
en werkt deze richtsnoeren periodiek bij.

7. De ESMA ontwikkelt uiterlijk []
technische normen voor de beoordeling 
van financiële instrumenten die een 
derivaat behelzen dan wel een bepaalde 
structuur hebben of niet-liquide zijn, 
teneinde te bepalen hetwelk van deze 
producten onder het toepassingsgebied 
van lid 3 zou kunnen vallen en werkt deze 
richtsnoeren periodiek bij. Bij haar 
beoordeling houdt de ESMA er rekening 
mee of het complexe en/of niet-liquide 
karakter van elk van deze producten het 
voor de cliënt moeilijk maken om te 
begrijpen welk risico eraan verbonden is, 
overeenkomstig lid 3, onder a).

Or. en

Amendement 839
Diogo Feio
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De ESMA ontwikkelt uiterlijk [] 
richtsnoeren voor de beoordeling van de in 
lid 3, onder a), bedoelde financiële 
instrumenten die een structuur hebben die 
het moeilijk maakt voor de cliënt om te 
begrijpen welk risico eraan verbonden is, 
en werkt deze richtsnoeren periodiek bij.

7. De ESMA ontwikkelt uiterlijk [] 
richtsnoeren voor de beoordeling van de in 
lid 3, onder a), bedoelde financiële 
instrumenten die een structuur hebben die 
het moeilijk maakt voor de cliënt om te 
begrijpen welk risico eraan verbonden is, 
en van icbe's die op complexe 
vermogensbeheersmethoden zijn 
gebaseerd, en werkt deze richtsnoeren 
periodiek bij.

Or. en

Amendement 840
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Beleggingsondernemingen dienen te 
voldoen aan de bepalingen van de 
verordening betreffende pakketproducten 
voor retailbeleggingen. 

Or. fr

Amendement 841
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 bis
Wervingsbeleid en arbeidsvoorwaarden 

voor personeel dat de financiële 
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klantencontacten onderhoudt
Om te waarborgen dat de bepalingen 
inzake de bescherming van de belegger in 
de artikelen 24 en 25 van deze richtlijn 
worden nageleefd dienen de lidstaten te 
eisen dat beleggingsondernemingen een 
passend wervingsbeleid voeren en 
passende arbeidsvoorwaarden bieden aan 
personeel dat cliënten advies en diensten 
verleent en financiële producten aan 
cliënten verkoopt. Dit personeel dient:
a) over voldoende hoge kwalificiatie- en 
kennisniveaus met betrekking tot de 
aangeboden diensten en producten te 
beschikken,
b) voortdurend adequate opleiding en 
geactualiseerde informatie in verband met 
nieuwe producten te krijgen,
c) de tijd en de hulpmiddelen te krijgen 
om een evenwichtig en uitgebreid advies 
te geven en de cliënten alle relevante 
informatie te verschaffen,
d) niet te worden blootgesteld aan 
tendentieuze verkoopstrategieën die bij 
voorbeeld gebaseerd zijn op uitzonderlijk 
ambitieuze verkoopdoelstellingen of 
verkoopinstructies die zich richten op een 
specifieke dienst of een specifiek product 
en die de neiging doen ontstaan af te 
wijken van de stelregel dat billijke en 
eerlijke aanbevelingen in het belang van 
de cliënt moeten worden gedaan.

Or. en

Amendement 842
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beleggingsondernemingen moeten 
voldoen aan de bepalingen van 
verordening (EU) nr. …/… betreffende 
pakketproducten voor retailbeleggingen.

Or. fr

Amendement 843
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Minimale bekwaamheidsvereisten
1. De lidstaten waarborgen dat het 
personeel van beleggingsondernemingen 
over een passend niveau van kennis en 
vaardigheden beschikt met betrekking tot 
beleggingsdiensten of, indien van 
toepassing, aanvullende diensten aan 
klanten, teneinde de voldoen aan het 
bepaalde in artikel 24 van deze richtlijn.
2. De lidstaten dragen er zorg voor dat op 
basis van erkende kwalificaties of 
ervaring het passende niveau van kennis 
en bekwaamheid wordt bepaald.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
beleggingsondernemingen voldoende en 
passende opleiding aan hun personeel 
aanbieden om te waarborgen dat aan deze 
bepalingen wordt voldaan.
4. De lidstaten maken de criteria die zij 
hebben vastgesteld om te bepalen of het 
personeel van beleggingsondernemingen 
openbaar. Deze criteria omvatten ook een 
lijst van alle kwalificaties die zij erkennen.
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5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in de 
leden 1 en 2 bedoelde vereisten, en met 
name de noodzakelijke vereisten voor een 
passende kennis en bekwaamheid, te 
specificeren.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat het personeel dat beleggingsdiensten verricht voldoende 
gekwalificeerd is. De onderneming moet er verantwoordelijk voor zijn dat er voortdurend 
verder wordt opgeleid en dat de bekwaamheden van het personeel worden ontwikkeld. In het 
Commissievoorstel voor een richtlijn inzake kredietovereenkomsten in verband met vastgoed 
(2011/0062(COD)) wordt een dergelijke formulering voorgesteld. Gezien het complexe 
karakter van investeringsproducten is invoering van kwalificatievereisten nog relevanter in de 
MiFID-richtlijn.

Amendement 844
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen bij het uitvoeren 
van orders alle redelijke maatregelen 
moeten nemen om het best mogelijke 
resultaat voor hun cliënten te behalen, 
rekening houdend met de prijs, de kosten, 
de snelheid, de waarschijnlijkheid van 
uitvoering en afwikkeling, de omvang, de 
aard en alle andere voor de uitvoering van 
de order relevante aspecten. In geval van 
een specifieke instructie van de cliënt is de 
beleggingsonderneming evenwel verplicht 
de order volgens die specifieke instructie 
uit te voeren.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen bij het uitvoeren 
van orders de best mogelijke prijs moeten 
zien te verkrijgen. In geval van een 
specifieke instructie neemt de 
beleggingsonderneming echter alle 
noodzakelijke stappen om bij de 
uitvoering van orders het best mogelijke 
resultaat te behalen, rekening houdend met 
de prijs, de kosten, de snelheid, de 
waarschijnlijkheid van uitvoering en 
afwikkeling, de omvang, de aard en alle 
andere voor de uitvoering van de order 
relevante aspecten, daarbij rekening ook 
houdend met de specifieke instructie.

Or. en
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Motivering

Het beginsel van de "best mogelijke uitvoering" is tot dusver uiterst ineffectief gebleken.

Amendement 845
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen bij het uitvoeren 
van orders alle redelijke maatregelen 
moeten nemen om het best mogelijke 
resultaat voor hun cliënten te behalen, 
rekening houdend met de prijs, de kosten, 
de snelheid, de waarschijnlijkheid van 
uitvoering en afwikkeling, de omvang, de 
aard en alle andere voor de uitvoering van 
de order relevante aspecten. In geval van 
een specifieke instructie van de cliënt is de 
beleggingsonderneming evenwel verplicht 
de order volgens die specifieke instructie 
uit te voeren.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen bij het uitvoeren 
van orders alle redelijke maatregelen 
moeten nemen om het best mogelijke 
resultaat voor hun cliënten te behalen, 
rekening houdend met de prijs, de kosten, 
de snelheid, de waarschijnlijkheid van 
uitvoering en afwikkeling, de omvang, de 
aard en alle andere voor de uitvoering van 
de order relevante aspecten. In geval van 
een specifieke instructie van de cliënt is de 
beleggingsonderneming evenwel verplicht 
de order volgens die specifieke instructie 
uit te voeren. Naar aanleiding van de 
uitvoering van een transactie namens een 
cliënt stelt de beleggingsonderneming op 
aanvraag informatie beschikbaar hoe en 
op welke plaats van uitvoering de order 
werd uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Om de vereisten omtrent een optimale uitvoering meer betekenis voor de beleggers te geven is 
het van belang dat hun desgevraagd wordt verteld hoe en waar hun transacties werden 
afgewikkeld.

Amendement 846
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat elke 
plaats van uitvoering ten minste jaarlijks 
kosteloos gegevens over de kwaliteit van 
de uitvoering van transacties op de 
betrokken plaats van uitvoering openbaar 
moet maken. De periodieke verslagen 
bevatten bijzonderheden over de prijs, de 
snelheid van uitvoering en de 
waarschijnlijkheid van uitvoering met 
betrekking tot individuele financiële 
instrumenten.

2. De lidstaten schrijven voor dat elke 
plaats van uitvoering ten minste jaarlijks 
op verzoek gegevens over de kwaliteit van 
de uitvoering van transacties op de 
betrokken plaats van uitvoering openbaar 
moet maken. De periodieke verslagen 
bevatten bijzonderheden over de prijs, de 
snelheid van uitvoering en de 
waarschijnlijkheid van uitvoering met 
betrekking tot individuele financiële 
instrumenten.

Or. en

Motivering

De kosten van publicatie van informatie moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen de 
voordelen voor de cliënt. De plaats van uitvoering moet de kosten in rekening kunnen brengen 
bij degenen die om de informatie verzoeken.

Amendement 847
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een beleggingsonderneming 
ontvangt geen beloning of voordeel indien 
zij orders naar een bepaalde plaats van 
uitvoering dirigeert of andere 
handelsregelingen dirigeert, en mag geen 
regelingen instellen die ertoe leiden dat 
stromen stelselmatig naar bepaalde 
plaatsen van uitvoering of andere 
handelsregelingen worden geleid.

Or. en
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Motivering

Een beloning voor orderstromen staat haaks op het beginsel dat alleen in het belang van de 
klant mag worden gehandeld.

Amendement 848
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat wanneer het 
orderuitvoeringsbeleid voorziet in de 
mogelijkheid om orders buiten een 
gereglementeerde markt , een MTF of een 
OTF uit te voeren, de 
beleggingsondernemingen hun cliënten of 
potentiële cliënten met name van deze 
mogelijkheid op de hoogte moeten 
brengen. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen de 
uitdrukkelijke toestemming van hun 
cliënten moeten verkrijgen alvorens orders 
van cliënten buiten een gereglementeerde 
markt , een MTF of een OTF uit te voeren. 
De beleggingsonderneming kan deze 
toestemming hetzij in de vorm van een 
algemene overeenkomst, hetzij met 
betrekking tot afzonderlijke transacties 
verkrijgen.

De lidstaten schrijven voor dat wanneer het 
orderuitvoeringsbeleid voorziet in de 
mogelijkheid om orders buiten een 
gereglementeerde markt , een MTF of een 
OTF uit te voeren, de 
beleggingsondernemingen hun cliënten of 
potentiële cliënten met name van deze 
mogelijkheid op de hoogte moeten 
brengen. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen de 
uitdrukkelijke toestemming van hun 
cliënten moeten verkrijgen alvorens orders 
van cliënten buiten een gereglementeerde 
markt , een MTF of een OTF uit te voeren. 
De beleggingsonderneming moet deze 
toestemming met betrekking tot 
afzonderlijke transacties verkrijgen. Bij 
uitvoering van orders buiten een 
gereglementeerde markt of een MTF moet 
een beleggingsonderneming de best 
mogelijke prijs voor haar cliënten 
bedingen.

Or. en

Amendement 849
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 4 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat wanneer het 
orderuitvoeringsbeleid voorziet in de 
mogelijkheid om orders buiten een 
gereglementeerde markt , een MTF of een 
OTF uit te voeren, de 
beleggingsondernemingen hun cliënten of 
potentiële cliënten met name van deze 
mogelijkheid op de hoogte moeten 
brengen. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen de 
uitdrukkelijke toestemming van hun 
cliënten moeten verkrijgen alvorens orders 
van cliënten buiten een gereglementeerde 
markt , een MTF of een OTF uit te voeren. 
De beleggingsonderneming kan deze 
toestemming hetzij in de vorm van een 
algemene overeenkomst, hetzij met 
betrekking tot afzonderlijke transacties 
verkrijgen.

De lidstaten schrijven voor dat wanneer het 
orderuitvoeringsbeleid voorziet in de 
mogelijkheid om orders buiten een 
gereglementeerde markt of een MTF uit te 
voeren, de beleggingsondernemingen hun 
cliënten of potentiële cliënten met name 
van deze mogelijkheid op de hoogte 
moeten brengen. De lidstaten schrijven 
voor dat beleggingsondernemingen de 
uitdrukkelijke toestemming van hun 
cliënten moeten verkrijgen alvorens orders 
van cliënten buiten een gereglementeerde 
markt of een MTF uit te voeren. De 
beleggingsonderneming kan deze 
toestemming hetzij in de vorm van een 
algemene overeenkomst, hetzij met 
betrekking tot afzonderlijke transacties 
verkrijgen.

Or. en

Amendement 850
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen toezicht moeten 
houden op de doeltreffendheid van hun 
regelingen en beleid voor orderuitvoering 
om in voorkomend geval mogelijke 
tekortkomingen te achterhalen en te 
corrigeren. Zij dienen met name op gezette 
tijden na te gaan of de in het 
orderuitvoeringsbeleid opgenomen 
plaatsen van uitvoering tot het best 
mogelijke resultaat voor de cliënt leiden 
dan wel of zij hun uitvoeringsregelingen 

De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen toezicht moeten 
houden op de doeltreffendheid van hun 
regelingen en beleid voor orderuitvoering 
om in voorkomend geval mogelijke 
tekortkomingen te achterhalen en te 
corrigeren en de resultaten van dit toezicht 
ten minste om de drie maanden aan de 
bevoegde autoriteit mee te delen. Zij 
dienen met name op gezette tijden na te 
gaan of de in het orderuitvoeringsbeleid 
opgenomen plaatsen van uitvoering tot het 
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moeten wijzigen. De lidstaten schrijven 
voor dat beleggingsondernemingen hun 
cliënten kennis moeten geven van 
wezenlijke wijzigingen in hun 
orderuitvoeringsregelingen of hun 
orderuitvoeringsbeleid.

best mogelijke resultaat voor de cliënt 
leiden dan wel of zij hun 
uitvoeringsregelingen moeten wijzigen. De 
lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen hun cliënten 
kennis moeten geven van wezenlijke 
wijzigingen in hun 
orderuitvoeringsregelingen of hun 
orderuitvoeringsbeleid. De lidstaten 
trekken de vergunning van 
beleggingsondernemingen in die met hun 
orderuitvoeringsbeleid bij uitvoering van 
orders buiten een gereglementeerde markt 
of een MTF niet het best mogelijke 
resultaat voor hun cliënten op regelmatige 
en hoogst significante basis behalen.

Or. en

Amendement 851
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen jaarlijks voor 
elke categorie financiële instrumenten een
overzicht moeten opstellen van de 
belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering 
waar zij tijdens het voorgaande jaar orders 
van cliënten hebben uitgevoerd en dat 
overzicht openbaar moeten maken.

De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen maandelijks
voor elke categorie financiële instrumenten 
een overzicht openbaar moeten maken van 
de qua toegezonden handelsvolume 
belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering 
waar zij tijdens de voorgaande maanden
orders van cliënten hebben uitgevoerd, met 
gegevens over de uitvoeringskwaliteit en 
de potentiële prijsverbeteringen die voor 
de uitvoering van deze orders op deze 
plaatsen van uitvoering zijn verkregen. 
Deze gegevens worden door 
onafhankelijke derden berekend.

Or. en
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Motivering

Het is van belang dat de openbaarmakingsregelingen voor beleggingsondernemingen inzake 
het voor elke categorie financiële instrumenten publiceren van de belangrijkste vijf plaatsen 
van uitvoering worden aangescherpt op het punt van de rapportagefrequentie en de gegevens 
over de uitvoeringskwaliteit.

Amendement 852
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen jaarlijks voor 
elke categorie financiële instrumenten een 
overzicht moeten opstellen van de 
belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering 
waar zij tijdens het voorgaande jaar orders 
van cliënten hebben uitgevoerd en dat 
overzicht openbaar moeten maken.

De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen maandelijks
voor elke categorie financiële instrumenten 
een overzicht moeten opstellen van de 
belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering 
waar zij tijdens het voorgaande jaar orders 
van cliënten hebben uitgevoerd en dat 
overzicht openbaar moeten maken. Deze 
overzichten bevatten de selectiecriteria 
voor plaatsen van uitvoering en geven aan 
hoe doeltreffend hun 
orderuitvoeringsregelingen en hun 
orderuitvoeringsbeleid zijn geweest bij het 
verzekeren van een voor hun cliënten 
optimale uitvoering.

Or. en

Motivering

Een jaarlijks overzicht is voor beleggers niet relevant. Er moet gedetailleerde informatie 
beschikbaar worden gesteld om beleggers in staat te stellen tot een vergelijking van de 
uitvoeringskwaliteit die de verschillende beleggingsondernemingen bieden.

Amendement 853
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen jaarlijks voor 
elke categorie financiële instrumenten een 
overzicht moeten opstellen van de 
belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering 
waar zij tijdens het voorgaande jaar orders 
van cliënten hebben uitgevoerd en dat 
overzicht openbaar moeten maken. 

De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen jaarlijks voor 
elke categorie financiële instrumenten een 
overzicht moeten opstellen van de 
belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering 
waar zij tijdens het voorgaande jaar orders 
van cliënten hebben uitgevoerd en dat 
overzicht openbaar moeten maken, tenzij 
zij er in hun op optimale uitvoering 
gerichte beleid voor gekozen hebben om 
alleen orders van cliënten op de primaire 
markt uit te voeren..

Or. en

Motivering

Duidelijk moet zijn dat het mogelijk blijft om alleen orders op de primaire markt uit te voeren, 
zodat kleine brokers niet met extra lasten worden opgezadeld.

Amendement 854
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen jaarlijks voor 
elke categorie financiële instrumenten een 
overzicht moeten opstellen van de 
belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering 
waar zij tijdens het voorgaande jaar orders 
van cliënten hebben uitgevoerd en dat 
overzicht openbaar moeten maken.

De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen op verzoek voor 
elke categorie financiële instrumenten een 
overzicht moeten opstellen van de 
belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering 
waar zij tijdens het voorgaande jaar orders 
van cliënten hebben uitgevoerd en dat 
overzicht openbaar moeten maken.

Or. en

Motivering

De kosten van publicatie van informatie moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen de 
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voordelen voor de cliënt. De beleggingsonderneming moet de kosten in rekening kunnen 
brengen bij degenen die om de informatie verzoeken.

Amendement 855
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen hun cliënten 
desgevraagd moeten kunnen aantonen dat 
zij hun orders hebben uitgevoerd in 
overeenstemming met het 
orderuitvoeringsbeleid van de 
onderneming.

6. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen hun cliënten 
desgevraagd moeten kunnen aantonen dat 
zij hun orders hebben uitgevoerd in 
overeenstemming met het 
orderuitvoeringsbeleid van de onderneming 
en conform deze richtlijn. Een 
beleggingsonderneming deelt een cliënt 
desgevraagd de identiteit mee van de 
plaats waarheen de orders van die cliënt 
gedurende de zes maanden voorafgaande 
aan het verzoek met het oog op uitvoering 
zijn verstuurd, en het tijdstip van de 
eventuele transacties naar aanleiding van 
die orders, alsmede de prijs en de omvang 
van andere transacties die in dezelfde 
periode zijn uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Cliënten moeten de kwaliteit van de uitvoering van hun orders door de 
beleggingsonderneming werkelijk kunnen controleren.

Amendement 856
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 7 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende:

7. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter 
specificatie van:

Or. en

Motivering

Het lijkt onnodig dat de Commissie en de ESMA aan dezelfde zaken werken. Aangezien deze 
kwestie eerder technisch dan politiek van aard is, moet de ESMA het werk uitvoeren.

Amendement 857
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 bis
De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteiten erop toezien dat 
beleggingsondernemingen de bepalingen 
in deze richtlijn inzake optimale 
uitvoering in acht nemen.

Or. en

Amendement 858
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen ter omschrijving van:

3. Om te waarborgen dat in de 
maatregelen ter bescherming van de 
beleggers en van de billijke en ordelijke 
werking van de markten met de 
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technische ontwikkelingen op de 
financiële markten rekening wordt 
gehouden en tevens een uniforme 
toepassing van de leden 1 en 2 te 
garanderen, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen ter omschrijving van:

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke formulering die de Commissie in MiFID I heeft gebruikt, wordt hersteld, 
omdat dit een centraal element in de richtlijn blijft.

Amendement 859
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen ter omschrijving van:

3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter 
specificatie van:

Or. en

Motivering

Dit is een technische kwestie en daarom is de ESMA de meest aangewezen instantie om 
voorstellen ter zake te doen.

Amendement 860
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3 – alinea's 1 bis en 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* aan de Commissie voor.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de artikelen 
10 tot en met 14 van Verordening (EU) 
nr. 1095/2010.
________________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Amendement 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden verbonden agenten 
die op hun grondgebied in een register zijn 
ingeschreven, met geld en/of financiële 
instrumenten van cliënten om te gaan.

De lidstaten kunnen in overeenstemming 
met artikel 16, leden 6, 8 en 9, toestaan 
dat verbonden agenten die op hun 
grondgebied in een register zijn 
ingeschreven, met geld en/of financiële 
instrumenten van cliënten omgaan namens 
en onder volledige verantwoordelijkheid 
van de beleggingsonderneming waarvoor 
zij optreden op hun grondgebied of, in het 
geval van een grensoverschrijdende 
transactie, op het grondgebied van een 
lidstaat die toestaat dat een verbonden 
agent met geld van cliënten omgaat, mits 
de beleggingsonderneming waarvoor de 
verbonden agent optreedt, een vergunning 
heeft om met geld van cliënten om te 
gaan.

Or. en
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Motivering

MiFID I bood de lidstaten de keus om toe te staan dat verbonden agenten op hun grondgebied 
omgaan met geld en/of financiële instrumenten van cliënten, mits die agenten onder de 
volledige verantwoordelijkheid vallen van de beleggingsonderneming waarvoor zij optreden. 
In dit voorstel stelt de Commissie echter voor deze keuzemogelijkheid te schrappen. Diverse 
lidstaten hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om agenten van 
beleggingsondernemingen ook met geld van cliënten om te laten gaan, en hebben geen 
negatieve ervaringen opgedaan of klachten ontvangen.

Amendement 862
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 1 Verbonden agenten worden 
ingeschreven in het openbaar register in de 
lidstaat waar zij gevestigd zijn. De ESMA 
publiceert op haar website verwijzingen of 
hyperlinks naar de openbare registers die 
uit hoofde van dit artikel zijn aangelegd 
door de lidstaten die besluiten 
beleggingsondernemingen toe te staan om 
verbonden agenten aan te wijzen.

3. Verbonden agenten worden 
ingeschreven in het openbaar register in de 
lidstaat. De ESMA publiceert op haar 
website verwijzingen of hyperlinks naar de 
openbare registers die uit hoofde van dit 
artikel zijn aangelegd door de lidstaten die 
besluiten beleggingsondernemingen toe te 
staan om verbonden agenten aan te wijzen.

Or. en

Amendement 863
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
inschrijving van verbonden agenten in het 
openbaar register slechts mogelijk is 
wanneer is vastgesteld dat zij voldoende 
betrouwbaar zijn en dat zij over passende

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
inschrijving van verbonden agenten in het 
openbaar register slechts mogelijk is 
wanneer is vastgesteld dat zij over een 
passend kennis- en competentieniveau op 
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algemene, zakelijke en beroepskennis
beschikken om in staat te zijn alle dienstige 
informatie betreffende de aangeboden 
dienst accuraat aan de cliënt of potentiële 
cliënt mede te delen.

basis van erkende kwalificaties
beschikken om in staat te zijn alle dienstige 
informatie betreffende de aangeboden 
dienst accuraat aan de cliënt of potentiële 
cliënt mede te delen.

Or. en

Motivering

Beleggingsadviezen hebben enorme gevolgen voor het leven van mensen. Daarom moeten 
verbonden agenten over een passend kwalificatieniveau beschikken om cliënten te adviseren 
over de belegging van hun geld.

Amendement 864
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
inschrijving van verbonden agenten in het 
openbaar register slechts mogelijk is 
wanneer is vastgesteld dat zij voldoende 
betrouwbaar zijn en dat zij over passende
algemene, zakelijke en beroepskennis
beschikken om in staat te zijn alle dienstige 
informatie betreffende de aangeboden 
dienst accuraat aan de cliënt of potentiële 
cliënt mede te delen.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
inschrijving van verbonden agenten in het 
openbaar register slechts mogelijk is 
wanneer is vastgesteld dat zij over een 
passend kennis- en competentieniveau op 
basis van erkende kwalificaties
beschikken om in staat te zijn alle dienstige 
informatie betreffende de aangeboden 
dienst accuraat aan de cliënt of potentiële 
cliënt mede te delen.

Or. en

Motivering

Elke lidstaat mag van personen die financiële producten aan particulieren verkopen, een 
minimum aan kwalificaties verwachten; dit moet evenwel op elke lidstaat zijn toegesneden, 
omdat de kennis en ervaring van beleggers per lidstaat sterk verschillen.

Amendement 865
Arlene McCarthy
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
inschrijving van verbonden agenten in het 
openbaar register slechts mogelijk is 
wanneer is vastgesteld dat zij voldoende 
betrouwbaar zijn en dat zij over passende
algemene, zakelijke en beroepskennis
beschikken om in staat te zijn alle dienstige 
informatie betreffende de aangeboden 
dienst accuraat aan de cliënt of potentiële 
cliënt mede te delen.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
inschrijving van verbonden agenten in het 
openbaar register slechts mogelijk is nadat
is vastgesteld dat zij over een passend 
kennis- en competentieniveau op basis 
van erkende kwalificaties beschikken om 
in staat te zijn alle dienstige informatie 
betreffende de aangeboden dienst accuraat 
aan de cliënt of potentiële cliënt mede te 
delen. Verbonden agenten zijn verplicht 
doorlopend cursussen te volgen om hun 
kennis en competenties te actualiseren en 
te valideren.

Or. en

Motivering

Beleggingsadviezen hebben enorme gevolgen voor het leven van mensen. Daarom moeten 
verbonden agenten over een passend kwalificatieniveau beschikken om cliënten te adviseren 
over de belegging van hun geld.

Amendement 866
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
inschrijving van verbonden agenten in het 
openbaar register slechts mogelijk is
wanneer is vastgesteld dat zij voldoende 
betrouwbaar zijn en dat zij over passende
algemene, zakelijke en beroepskennis
beschikken om in staat te zijn alle dienstige 
informatie betreffende de aangeboden 
dienst accuraat aan de cliënt of potentiële 
cliënt mede te delen.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
inschrijving van verbonden agenten in het 
openbaar register slechts mogelijk is 
wanneer is vastgesteld dat zij over een 
passend kennis- en competentieniveau op 
basis van erkende kwalificaties
beschikken om in staat te zijn alle dienstige 
informatie betreffende de aangeboden 
dienst accuraat aan de cliënt of potentiële 
cliënt mede te delen.
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Or. en

Amendement 867
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
inschrijving van verbonden agenten in het 
openbaar register slechts mogelijk is 
wanneer is vastgesteld dat zij voldoende 
betrouwbaar zijn en dat zij over passende 
algemene, zakelijke en beroepskennis 
beschikken om in staat te zijn alle dienstige 
informatie betreffende de aangeboden 
dienst accuraat aan de cliënt of potentiële 
cliënt mede te delen.

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
verbonden agenten voldoende betrouwbaar 
zijn en dat zij over passende algemene, 
zakelijke en beroepskennis beschikken om 
in staat te zijn alle dienstige informatie 
betreffende de aangeboden dienst accuraat 
aan de consument of potentiële consument 
mede te delen.

Or. en

Amendement 868
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen besluiten dat 
beleggingsondernemingen kunnen nagaan 
of de door hen aangewezen verbonden 
agenten als voldoende betrouwbaar bekend 
staan en over de kennis beschikken als 
bedoeld in de derde alinea.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
beleggingsondernemingen nagaan of de 
door hen aangewezen verbonden agenten 
als voldoende betrouwbaar bekend staan en 
over de kennis beschikken als bedoeld in 
de derde alinea.

Or. en
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Amendement 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 5 – alinea's 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beleggingsondernemingen verstrekken 
aan verbonden agenten volledige en 
complete informatie over hun 
beleggingsdiensten en financiële 
instrumenten, die ten minste eenmaal per 
kwartaal moet worden geactualiseerd met 
een maximale vertraging bij de 
rapportage van 60 dagen.
De verbonden agenten zijn verplicht deze 
informatie aan de cliënt of potentiële 
cliënt te verstrekken voordat zij orders in 
ontvangst nemen of financiële 
instrumenten plaatsen.

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat beleggers volledig op de hoogte zijn van mogelijke belangenconflicten, 
is het essentieel dat beleggingsondernemingen en verbonden agenten 100% transparantie 
betrachten over de betrekkingen tussen aanbieders en agenten.

Amendement 870
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
beleggingsondernemingen met een 
vergunning om orders voor rekening van 
cliënten en/of voor eigen rekening uit te 
voeren en/of orders te ontvangen en door te 
geven, transacties met in aanmerking 
komende tegenpartijen mogen 

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
beleggingsondernemingen met een 
vergunning om orders voor rekening van 
cliënten en/of voor eigen rekening uit te 
voeren en/of orders te ontvangen en door te 
geven, transacties met in aanmerking 
komende tegenpartijen mogen tot stand 
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totstandbrengen of sluiten zonder dat zij 
ertoe gehouden zijn met betrekking tot 
deze transacties of met betrekking tot 
rechtstreeks met deze transacties verband 
houdende nevendiensten de verplichtingen 
van de artikelen 24 (met uitzondering van 
lid 3), 25 (met uitzondering van lid 5), 27 
en van artikel 28, lid 1, na te komen.

brengen of sluiten zonder dat zij ertoe 
gehouden zijn met betrekking tot deze 
transacties of met betrekking tot 
rechtstreeks met deze transacties verband 
houdende nevendiensten de verplichtingen 
van de artikelen 24, 25, 27 en van 
artikel 28, lid 1, na te komen.

Or. en

Motivering

Het voorstel voorziet in uitbreiding van de informatieplicht jegens in aanmerking komende 
tegenpartijen (artikel 24, lid 3, en artikel 25, lid 5). Particulieren moeten de hoogste mate van 
bescherming genieten, terwijl in aanmerking komende tegenpartijen hun eigen belangen 
kunnen behartigen en bijvoorbeeld kunnen bepalen welke informatie zij nodig hebben; 
daarom moet in artikel 30 de verwijzing naar de artikelen 24 en 25 worden verwijderd 
(hetgeen betekent dat ook in artikel 25, lid 6, letter c), schrappingen moeten plaatsvinden).

Amendement 871
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
beleggingsondernemingen met een 
vergunning om orders voor rekening van 
cliënten en/of voor eigen rekening uit te 
voeren en/of orders te ontvangen en door te 
geven, transacties met in aanmerking 
komende tegenpartijen mogen 
totstandbrengen of sluiten zonder dat zij 
ertoe gehouden zijn met betrekking tot 
deze transacties of met betrekking tot 
rechtstreeks met deze transacties verband 
houdende nevendiensten de verplichtingen 
van de artikelen 24 (met uitzondering van 
lid 3), 25 (met uitzondering van lid 5), 27 
en van artikel 28, lid 1, na te komen.

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
beleggingsondernemingen met een 
vergunning om orders voor rekening van 
cliënten en/of voor eigen rekening uit te 
voeren en/of orders te ontvangen en door te 
geven, transacties met in aanmerking 
komende tegenpartijen mogen tot stand 
brengen of sluiten zonder dat zij ertoe 
gehouden zijn met betrekking tot deze 
transacties of met betrekking tot 
rechtstreeks met deze transacties verband 
houdende nevendiensten de verplichtingen 
van de artikelen 24, 25, 27 en van 
artikel 28, lid 1, na te komen.

Or. en
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Motivering

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Amendement 872
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
beleggingsondernemingen met een 
vergunning om orders voor rekening van 
cliënten en/of voor eigen rekening uit te 
voeren en/of orders te ontvangen en door te 
geven, transacties met in aanmerking 
komende tegenpartijen mogen 
totstandbrengen of sluiten zonder dat zij 
ertoe gehouden zijn met betrekking tot 
deze transacties of met betrekking tot 
rechtstreeks met deze transacties verband 
houdende nevendiensten de verplichtingen 
van de artikelen 24 (met uitzondering van 
lid 3), 25 (met uitzondering van lid 5), 27 
en van artikel 28, lid 1, na te komen.

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
beleggingsondernemingen met een 
vergunning om orders voor rekening van 
cliënten en/of voor eigen rekening uit te 
voeren en/of orders te ontvangen en door te 
geven, transacties met in aanmerking 
komende tegenpartijen mogen tot stand 
brengen of sluiten zonder dat zij ertoe 
gehouden zijn met betrekking tot deze 
transacties of met betrekking tot 
rechtstreeks met deze transacties verband 
houdende nevendiensten de verplichtingen 
van de artikelen 24 (met uitzondering van 
de leden 3, 5, 6 en 7), 25 (met uitzondering 
van lid 5), 27 en van artikel 28, lid 1, na te 
komen.

Or. en

Amendement 873
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
beleggingsondernemingen met een 
vergunning om orders voor rekening van 
cliënten en/of voor eigen rekening uit te 
voeren en/of orders te ontvangen en door te 
geven, transacties met in aanmerking 
komende tegenpartijen mogen 
totstandbrengen of sluiten zonder dat zij 
ertoe gehouden zijn met betrekking tot 
deze transacties of met betrekking tot 
rechtstreeks met deze transacties verband 
houdende nevendiensten de verplichtingen 
van de artikelen 24 (met uitzondering van 
lid 3), 25 (met uitzondering van lid 5), 27 
en van artikel 28, lid 1, na te komen.

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
beleggingsondernemingen met een 
vergunning om orders voor rekening van 
cliënten en/of voor eigen rekening uit te 
voeren en/of orders te ontvangen en door te 
geven en/of vermogensbeheer aan te 
bieden, transacties met in aanmerking 
komende tegenpartijen mogen tot stand 
brengen of sluiten zonder dat zij ertoe 
gehouden zijn met betrekking tot deze 
transacties of met betrekking tot 
rechtstreeks met deze transacties verband 
houdende nevendiensten de verplichtingen 
van de artikelen 24 (met uitzondering van 
lid 3), 25 (met uitzondering van lid 5), 27 
en van artikel 28, lid 1, na te komen.

Or. en

Motivering

Het is beleggingsondernemingen die diensten op het gebied van vermogensbeheer aanbieden, 
verboden geldelijke tegemoetkomingen van een derde door die diensten te aanvaarden 
(behalve wanneer zij rechtstreeks van beleggers afkomstig zijn). De vermelde verplichting 
gaat eraan voorbij dat particuliere en professionele cliënten over het algemeen een hogere 
mate van bescherming behoeven dan in aanmerking komende tegenpartijen. Tegen deze 
achtergrond moet de werkingssfeer van deze verordening worden beperkt tot situaties waarin 
diensten op het gebied van vermogensbeheer worden verleend aan particuliere en 
professionele cliënten.

Amendement 874
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel erkennen 
de lidstaten als in aanmerking komende 
tegenpartijen beleggingsondernemingen, 
kredietinstellingen, 
verzekeringsondernemingen, icbe's en de 

Voor de toepassing van dit artikel erkennen 
de lidstaten als in aanmerking komende 
tegenpartijen beleggingsondernemingen, 
kredietinstellingen, 
verzekeringsondernemingen, icbe's en de 
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beheermaatschappijen daarvan, 
pensioenfondsen en de 
beheermaatschappijen daarvan, andere 
krachtens Uniewetgeving of het nationale 
recht van een lidstaat vergunninghoudende 
of gereglementeerde financiële 
instellingen, uit hoofde van artikel 2, lid 1, 
onder k) , van de toepassing van deze 
richtlijn vrijgestelde ondernemingen, 
nationale regeringen en hun diensten, met 
inbegrip van de overheidsinstanties die op 
nationaal niveau bij het beheer van de 
overheidsschuld betrokken zijn, centrale 
banken en supranationale organisaties.

beheermaatschappijen daarvan, 
pensioenfondsen en de 
beheermaatschappijen daarvan, andere 
krachtens Uniewetgeving of het nationale 
recht van een lidstaat vergunninghoudende 
of gereglementeerde financiële 
instellingen, uit hoofde van artikel 2, lid 1, 
onder k) , van de toepassing van deze 
richtlijn vrijgestelde ondernemingen, 
nationale regeringen en hun diensten, met 
inbegrip van de overheidsinstanties die op 
nationaal niveau bij het beheer van de
overheidsschuld betrokken zijn, centrale 
banken en supranationale organisaties.
Gemeentelijke instanties en regionale 
bestuursorganen zijn evenwel vrijgesteld.

Or. en

Amendement 875
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Classificatie als in aanmerking komende 
tegenpartij overeenkomstig de vorige 
alinea laat het recht van deze entiteiten 
onverlet om te verzoeken dat zij, in het 
algemeen dan wel per transactie, worden 
behandeld als cliënten waarvan de 
zakelijke betrekkingen met de 
beleggingsonderneming onderworpen zijn 
aan de artikelen 24, 25, 27 en 28.

Classificatie als in aanmerking komende 
tegenpartij overeenkomstig de vorige 
alinea laat het recht van deze entiteiten 
onverlet om hun broker, in het algemeen 
dan wel per transactie, in kennis te stellen 
van hun recht om te worden behandeld als 
cliënten waarvan de zakelijke betrekkingen 
met de beleggingsonderneming 
onderworpen zijn aan de artikelen 24, 25, 
27 en 28.

Or. en

Motivering

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
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as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Amendement 876
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen ter omschrijving van:

Schrappen

a) de procedures voor verzoeken om uit 
hoofde van lid 2 als cliënt te worden 
behandeld;
b) de procedures voor het verkrijgen van 
de uitdrukkelijke instemming van 
potentiële tegenpartijen uit hoofde van lid 
3;
c) de vooraf bepaalde evenredige 
vereisten, met inbegrip van kwantitatieve 
drempels, die het mogelijk maken een 
onderneming als in aanmerking komende 
tegenpartij te beschouwen uit hoofde van 
lid 3.

Or. en

Motivering

Het is niet nodig procedures te omschrijven voor het nakomen van verplichtingen die uit het 
EU-recht voortvloeien, en de lidstaten moeten bij de uitvoering de ruimte krijgen om in te 
spelen op nationale eigenaardigheden.

Amendement 877
Kay Swinburne
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de procedures voor verzoeken om uit 
hoofde van lid 2 als cliënt te worden 
behandeld;

a) de procedures voor de kennisgeving aan 
een broker van het recht om uit hoofde 
van lid 2 als cliënt te worden behandeld;

Or. en

Motivering

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Amendement 878
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezicht op de naleving van de regels van 
de MTF of de OTF en van andere 
wettelijke verplichtingen

Toezicht op de naleving van de regels van 
het MTF en van andere wettelijke 
verplichtingen

Or. en

Amendement 879
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 1. De lidstaten schrijven voor dat 
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beleggingsondernemingen en
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren voor de MTF of de OTF 
doeltreffende regelingen en procedures 
moeten vaststellen en handhaven om 
stelselmatig toe te zien op de naleving van 
de regels van die instelling door de 
gebruikers of cliënten. 
Beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren zien toe op de transacties 
die de gebruikers of cliënten daarvan via 
hun systemen verrichten opdat inbreuken 
op deze regels, handelsvoorwaarden die de 
ordelijke werking van de markt verstoren 
of gedragingen die op marktmisbruik 
kunnen wijzen, kunnen worden onderkend.

beleggingsondernemingen of
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren voor de MTF of de OTF 
regelingen en procedures moeten 
vaststellen en handhaven om stelselmatig 
toe te zien op de naleving van de regels van 
die instelling door de gebruikers of 
cliënten. Beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren zien toe op de door de 
gebruikers of cliënten daarvan via hun 
systemen geplaatste orders, verrichte 
transacties en geannuleerde orders opdat 
inbreuken op deze regels, 
handelsvoorwaarden die de ordelijke 
werking van de markt verstoren of 
gedragingen die op marktmisbruik kunnen 
wijzen, kunnen worden onderkend.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet garanderen dat naast de gereglementeerde markten (artikel 51, lid 3) 
ook de exploitanten van een MTF of OTF toezicht houden op de verhouding tussen geplaatste 
en geannuleerde orders. Een percentage kan het best worden vastgesteld in een nieuw 
streepje in artikel 8, lid 3, letter c), van de verordening marktmisbruik: "- annulering van 
orders waarbij op dagbasis een 30%-verhouding tussen uitgevoerde en geplaatste orders 
wordt overschreden, tenzij aan de autoriteit een schriftelijke verklaring wordt verstrekt".

Amendement 880
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren voor de MTF of de OTF 
doeltreffende regelingen en procedures 
moeten vaststellen en handhaven om 
stelselmatig toe te zien op de naleving van 

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren voor de MTF of de OTF 
doeltreffende regelingen en procedures 
moeten vaststellen en handhaven om 
stelselmatig toe te zien op de naleving van 
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de regels van die instelling door de 
gebruikers of cliënten. 
Beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren zien toe op de transacties 
die de gebruikers of cliënten daarvan via 
hun systemen verrichten opdat inbreuken 
op deze regels, handelsvoorwaarden die de 
ordelijke werking van de markt verstoren 
of gedragingen die op marktmisbruik 
kunnen wijzen, kunnen worden onderkend.

de regels van die instelling door de 
gebruikers of cliënten . 
Beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren zien toe op de transacties 
die de gebruikers of cliënten daarvan via 
hun systemen verrichten opdat inbreuken 
op deze regels, handelsvoorwaarden die de 
ordelijke werking van de markt verstoren 
of gedragingen die op marktmisbruik 
kunnen wijzen, kunnen worden onderkend.
De lidstaten zorgen ervoor dat 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren, over voldoende 
middelen beschikken om een 
doeltreffende monitoring te verzekeren.

Or. en

Amendement 881
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren voor de MTF of de OTF
doeltreffende regelingen en procedures 
moeten vaststellen en handhaven om 
stelselmatig toe te zien op de naleving van 
de regels van die instelling door de 
gebruikers of cliënten. 
Beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren zien toe op de transacties 
die de gebruikers of cliënten daarvan via 
hun systemen verrichten opdat inbreuken 
op deze regels, handelsvoorwaarden die de 
ordelijke werking van de markt verstoren 
of gedragingen die op marktmisbruik 
kunnen wijzen, kunnen worden onderkend.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
voor de MTF doeltreffende regelingen en 
procedures vaststellen en handhaven om 
stelselmatig toe te zien op de naleving van 
de regels van die instelling door de 
gebruikers of cliënten. 
Beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
zien toe op de transacties die de gebruikers 
of cliënten daarvan via hun systemen 
verrichten opdat inbreuken op deze regels, 
handelsvoorwaarden die de ordelijke 
werking van de markt verstoren of 
gedragingen die op marktmisbruik kunnen 
wijzen, kunnen worden onderkend.



PE489.465v01-00 150/190 AM\901765NL.doc

NL

Or. en

Amendement 882
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een 
handelsplatform exploiteren, hun 
transacties registreren om identificatie 
van de cliënt te verzekeren 
("handelsmarkering").

Or. en

Amendement 883
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren inbreuken op zijn regels, 
handelsvoorwaarden die de ordelijke 
werking van de markt verstoren of 
gedragingen die op marktmisbruik kunnen 
wijzen, aan de bevoegde autoriteit moeten 
melden. De lidstaten schrijven tevens voor 
dat beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF of een 
OTF exploiteren de toepasselijke 
informatie onmiddellijk moeten 
verstrekken aan de voor het onderzoeken 
en vervolgen van gevallen van 
marktmisbruik bevoegde autoriteit en dat 

2. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
inbreuken op zijn regels, 
handelsvoorwaarden die de ordelijke 
werking van de markt verstoren of 
gedragingen die op marktmisbruik kunnen 
wijzen, aan de bevoegde autoriteit moeten 
melden. De lidstaten schrijven tevens voor 
dat beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten die een MTF exploiteren 
de toepasselijke informatie onmiddellijk 
moeten verstrekken aan de voor het 
onderzoeken en vervolgen van gevallen 
van marktmisbruik bevoegde autoriteit en 
dat zij deze autoriteit hun volledige 
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zij deze autoriteit hun volledige 
medewerking moeten verlenen bij het 
onderzoeken en vervolgen van gevallen 
van marktmisbruik welke zich in of via hun 
systemen hebben voorgedaan.

medewerking moeten verlenen bij het 
onderzoeken en vervolgen van gevallen 
van marktmisbruik welke zich in of via hun 
systemen hebben voorgedaan.

Or. en

Amendement 884
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter 
bepaling van de middelen die beschikbaar 
moeten worden gesteld om een 
doeltreffende monitoring van een MTF of 
OTF te verzekeren
De ESMA legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* aan de Commissie voor.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
volgens de in de artikelen 10 tot en met 14 
van Verordening (EU) nr. 1095/2010 
bepaalde procedure vast te stellen.
_____________
*PB datum invoegen: …

Or. en

Motivering

Voor een doeltreffende monitoring is vereist dat er op dat punt geen concurrentie tussen de 
markten bestaat.
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Amendement 885
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opschorting van de handel in instrumenten 
en uitsluiting van instrumenten van de 
handel op een MTF

Opschorting van de handel in instrumenten 
en uitsluiting van instrumenten van de 
handel op een MTF of een OTF

Or. en

Amendement 886
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant die een MTF exploiteert en 
die de handel in een financieel instrument 
opschort of een financieel instrument van 
de handel uitsluit, deze beslissing openbaar 
moet maken en aan de gereglementeerde 
markten, overige MTF's en OTF's waarop 
hetzelfde financiële instrument wordt 
verhandeld moet meedelen, alsook de 
bevoegde autoriteit in kennis moet stellen 
van de ter zake dienende informatie. De 
bevoegde autoriteit stelt de bevoegde 
autoriteiten van de overige lidstaten 
daarvan in kennis. De lidstaten schrijven 
voor dat de overige gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's waarop 
hetzelfde financiële instrument wordt 
verhandeld, eveneens de handel in dat
financiële instrument moeten opschorten
of dat financiële instrument van de handel 
moeten uitsluiten ingeval de opschorting 
of uitsluiting toe te schrijven is aan de 

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant die een MTF exploiteert en 
die naar aanleiding van het besluit van de 
gereglementeerde markt waar het 
instrument primair tot de handel is 
toegelaten en wanneer de reden voor de 
opschorting van globale aard is, de handel 
in een financieel instrument opschort of 
een financieel instrument van de handel 
uitsluit, deze beslissing openbaar moet 
maken en aan de gereglementeerde 
markten, overige MTF's en OTF's waarop 
hetzelfde financiële instrument wordt 
verhandeld moet meedelen, alsook de 
bevoegde autoriteit in kennis moet stellen 
van de ter zake dienende informatie. De 
bevoegde autoriteit stelt de bevoegde 
autoriteiten van de overige lidstaten 
daarvan in kennis. De lidstaten schrijven 
voor dat de overige gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's hun beslissing 
om de handel in het financiële instrument 
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niet-openbaarmaking van informatie over 
de emittent of het financiële instrument, 
tenzij zulks de belangen van de beleggers 
of de ordelijke werking van de markt 
aanzienlijk zou kunnen schaden. De 
lidstaten schrijven voor dat de overige 
gereglementeerde markten, MTF's en
OTF's hun beslissing moeten meedelen 
aan hun bevoegde autoriteit en aan alle 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld; deze 
beslissing moet vergezeld gaan van een 
toelichting indien is besloten de handel in 
het financiële instrument niet op te 
schorten of het financiële instrument niet 
van de handel uit te sluiten.

niet op te schorten of het financiële 
instrument niet van de handel uit te 
sluiten, moeten meedelen aan hun 
bevoegde autoriteit en aan alle 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld; deze 
beslissing moet vergezeld gaan van een 
toelichting waarom is besloten de handel 
in het financiële instrument niet op te 
schorten of het financiële instrument niet 
van de handel uit te sluiten.

Or. en

Motivering

Gezien de evenwichtige bepalingen in de transparantierichtlijn mogen in MiFID II niet 
impliciet ruimere rapportageverplichtingen worden opgenomen ten koste van emittenten van 
instrumenten die al op MTF's of OTF's worden verhandeld. Gelet op de bepalingen in de 
transparantierichtlijn kan de "niet-openbaarmaking van informatie over de emittent" niet aan 
het oordeel van de MTF's of OTF's worden overgelaten, omdat zij niet geacht worden 
openbaargemaakte bedrijfsinformatie te ontvangen.

Amendement 887
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant die een MTF exploiteert en 
die de handel in een financieel instrument 
opschort of een financieel instrument van 
de handel uitsluit, deze beslissing openbaar 
moet maken en aan de gereglementeerde 
markten, overige MTF's en OTF's waarop 

1. Onverminderd het krachtens artikel 72, 
lid 1, onder d) en e), aan de bevoegde 
autoriteit verleende recht om de 
opschorting van de handel in een 
instrument of de uitsluiting van een 
instrument van de handel te eisen, mag de 
exploitant van een gereglementeerde 
markt, een MTF of een OTF de handel in 
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hetzelfde financiële instrument wordt 
verhandeld moet meedelen, alsook de 
bevoegde autoriteit in kennis moet stellen 
van de ter zake dienende informatie. De 
bevoegde autoriteit stelt de bevoegde 
autoriteiten van de overige lidstaten 
daarvan in kennis. De lidstaten schrijven
voor dat de overige gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's waarop hetzelfde 
financiële instrument wordt verhandeld, 
eveneens de handel in dat financiële 
instrument moeten opschorten of dat 
financiële instrument van de handel moeten 
uitsluiten ingeval de opschorting of 
uitsluiting toe te schrijven is aan de niet-
openbaarmaking van informatie over de 
emittent of het financiële instrument, 
tenzij zulks de belangen van de beleggers 
of de ordelijke werking van de markt 
aanzienlijk zou kunnen schaden. De 
lidstaten schrijven voor dat de overige 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's hun beslissing moeten meedelen aan 
hun bevoegde autoriteit en aan alle 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld; deze 
beslissing moet vergezeld gaan van een 
toelichting indien is besloten de handel in 
het financiële instrument niet op te 
schorten of het financiële instrument niet 
van de handel uit te sluiten.

een financieel instrument opschorten of 
een financieel instrument van de handel 
uitsluiten wanneer dit instrument niet 
langer aan de regels van de 
gereglementeerde markt, de MTF of de 
OTF voldoet, tenzij een dergelijke 
maatregel de belangen van de beleggers 
of de ordelijke werking van de markt 
aanzienlijk zou kunnen schaden.

De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant die een gereglementeerde 
markt, een MTF of een OTF exploiteert en 
die de handel in een financieel instrument 
opschort of een financieel instrument van 
de handel uitsluit, deze beslissing openbaar 
moet maken en aan de gereglementeerde 
markten, overige MTF's en OTF's waarop 
hetzelfde financiële instrument wordt 
verhandeld moet meedelen, alsook de 
bevoegde autoriteit in kennis moet stellen 
van de ter zake dienende informatie. De 
bevoegde autoriteit stelt de bevoegde 
autoriteiten van de overige lidstaten 
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daarvan in kennis. Wanneer de 
opschorting of uitsluiting toe te schrijven 
is aan de niet-openbaarmaking van 
informatie over de emittent of het 
financiële instrument, schrijft de
relevante bevoegde autoriteit, zoals 
bepaald in artikel 2, punt 7, van 
Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de 
Commissie, voor dat de overige 
gereglementeerde markten, MTF's en 
OTF's of andere handelsvoorzieningen 
waarop hetzelfde financiële instrument 
wordt verhandeld, eveneens onmiddellijk 
de handel in dat financiële instrument
moeten opschorten of dat financiële 
instrument van de handel moeten 
uitsluiten. De lidstaten schrijven voor dat 
de overige gereglementeerde markten, 
MTF's en OTF's hun beslissing moeten 
meedelen aan hun bevoegde autoriteit en 
aan alle gereglementeerde markten, MTF's 
en OTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld; deze 
beslissing moet vergezeld gaan van een 
toelichting indien is besloten de handel in 
het financiële instrument niet op te 
schorten of het financiële instrument niet 
van de handel uit te sluiten.

Or. en

Motivering

Er is geen rechtvaardiging om op dit punt verschillende regels voor reglementeerde markten, 
MTF's en OTF's te hanteren. De relevante bevoegde autoriteit voor het financiële instrument 
moet bevoegd zijn om ten aanzien van alle handelsplatformen de handel in dit instrument op 
te schorten of het van de handel uit te sluiten.

Amendement 888
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1



PE489.465v01-00 156/190 AM\901765NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant die een MTF exploiteert en 
die de handel in een financieel instrument 
opschort of een financieel instrument van 
de handel uitsluit, deze beslissing openbaar 
moet maken en aan de gereglementeerde 
markten, overige MTF's en OTF's waarop 
hetzelfde financiële instrument wordt 
verhandeld moet meedelen, alsook de 
bevoegde autoriteit in kennis moet stellen 
van de ter zake dienende informatie. De 
bevoegde autoriteit stelt de bevoegde 
autoriteiten van de overige lidstaten 
daarvan in kennis. De lidstaten schrijven 
voor dat de overige gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's waarop 
hetzelfde financiële instrument wordt 
verhandeld, eveneens de handel in dat 
financiële instrument moeten opschorten of 
dat financiële instrument van de handel 
moeten uitsluiten ingeval de opschorting of 
uitsluiting toe te schrijven is aan de niet-
openbaarmaking van informatie over de 
emittent of het financiële instrument, tenzij 
zulks de belangen van de beleggers of de 
ordelijke werking van de markt aanzienlijk 
zou kunnen schaden. De lidstaten schrijven 
voor dat de overige gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's hun beslissing 
moeten meedelen aan hun bevoegde 
autoriteit en aan alle gereglementeerde 
markten, MTF's en OTF's waarop 
hetzelfde financiële instrument wordt 
verhandeld; deze beslissing moet vergezeld 
gaan van een toelichting indien is besloten 
de handel in het financiële instrument niet 
op te schorten of het financiële instrument 
niet van de handel uit te sluiten.

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant die een MTF exploiteert en 
die de handel in een financieel instrument 
opschort of een financieel instrument van 
de handel uitsluit, deze beslissing openbaar 
moet maken en aan de gereglementeerde 
markten en overige MTF's waarop 
hetzelfde financiële instrument wordt 
verhandeld moet meedelen, alsook de 
bevoegde autoriteit in kennis moet stellen 
van de ter zake dienende informatie. De 
bevoegde autoriteit stelt de bevoegde 
autoriteiten van de overige lidstaten 
daarvan in kennis. De lidstaten schrijven 
voor dat de overige gereglementeerde 
markten en MTF's waarop hetzelfde 
financiële instrument wordt verhandeld, 
eveneens de handel in dat financiële 
instrument moeten opschorten of dat 
financiële instrument van de handel moeten 
uitsluiten ingeval de opschorting of 
uitsluiting toe te schrijven is aan de niet-
openbaarmaking van informatie over de 
emittent of het financiële instrument, tenzij 
zulks de belangen van de beleggers of de 
ordelijke werking van de markt aanzienlijk 
zou kunnen schaden. De lidstaten schrijven 
voor dat de overige gereglementeerde 
markten en MTF's hun beslissing moeten 
meedelen aan hun bevoegde autoriteit en 
aan alle gereglementeerde markten en
MTF's waarop hetzelfde financiële 
instrument wordt verhandeld; deze 
beslissing moet vergezeld gaan van een 
toelichting indien is besloten de handel in 
het financiële instrument niet op te 
schorten of het financiële instrument niet 
van de handel uit te sluiten.

Or. en
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Amendement 889
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen ter 
specificatie van de vorm en timing van de 
mededelingen en de openbaarmaking als 
bedoeld in lid 1.

Schrappen

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[XXX] voor aan de Commissie.

Or. en

Motivering

Gezien de werklast van de ESMA dienen er bepaalde prioriteiten te worden gesteld. Normen 
ter specificatie van de vorm en timing van een mededeling lijken niet noodzakelijk.

Amendement 890
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling 
van de in lid 1 bedoelde specifieke situaties 
waarin de belangen van de beleggers of de 
ordelijke werking van de markt aanzienlijk 
worden geschaad en tot regeling van 

3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen voor 
technische reguleringsnormen ter 
bepaling van de in lid 1 bedoelde 
specifieke situaties waarin de belangen van 
de beleggers of de ordelijke werking van 
de markt aanzienlijk worden geschaad en 
tot regeling van kwesties in verband met de 
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kwesties in verband met de in lid 1 
bedoelde niet-openbaarmaking van 
informatie over de emittent of het 
financiële instrument.

in lid 1 bedoelde niet-openbaarmaking van 
informatie over de emittent of het 
financiële instrument.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
__________________

*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 891
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling 
van de in lid 1 bedoelde specifieke situaties 
waarin de belangen van de beleggers of de 
ordelijke werking van de markt aanzienlijk 
worden geschaad en tot regeling van 
kwesties in verband met de in lid 1 
bedoelde niet-openbaarmaking van 
informatie over de emittent of het 
financiële instrument.

3. De ESMA ontwikkelt ontwerpen voor 
technische reguleringsnormen ter 
bepaling van de in lid 1 bedoelde 
specifieke situaties waarin de belangen van 
de beleggers of de ordelijke werking van 
de markt aanzienlijk worden geschaad en 
tot regeling van kwesties in verband met de 
in lid 1 bedoelde niet-openbaarmaking van 
informatie over de emittent of het 
financiële instrument.

De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[…]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
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overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen volgens de procedure van de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
__________________

*PB datum invoegen: …

Or. en

Motivering

De vraag in welke specifieke situaties de belangen van een belegger zouden kunnen worden 
geschaad, is vooral een technische kwestie en daarom is de ESMA de meest aangewezen 
instantie om voorstellen ter zake te doen.

Amendement 892
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen een maand na de ontvangst van 
de in artikel 32, lid 3, van Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR] bedoelde 
kennisgeving kan de ESMA individuele 
besluiten nemen die de bevoegde 
autoriteiten ertoe verplichten de nodige 
maatregelen te treffen in reactie op 
ongunstige ontwikkelingen die de 
ordelijke werking en de integriteit van de 
financiële markten of de stabiliteit van het 
geheel ernstig in gevaar kunnen brengen 
of de bescherming van de beleggers 
ernstig kunnen bedreigen met betrekking 
tot haar eigen bevoegdheid in 
noodsituaties. Voorts kan de ESMA de 
uitvoering van de individuele besluiten 
uitbreiden tot andere nationale bevoegde 
autoriteiten.

Or. en
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Amendement 893
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Or. en

Amendement 894
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen ter 
specificatie van de vorm en timing van de 
mededelingen en de openbaarmaking als 
bedoeld in lid 1.

Schrappen

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[XXX] voor aan de Commissie.

Or. en

Motivering

Gezien de werklast van de ESMA dienen er bepaalde prioriteiten te worden gesteld. Normen 
ter specificatie van de vorm en timing van een mededeling lijken niet noodzakelijk.
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Amendement 895
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking en gegevensuitwisseling 
tussen MTF's en OTF's

Samenwerking en uitwisseling van 
informatie tussen MTF's

Or. en

Amendement 896
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant die een OTF exploiteert, 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten van andere MTF's,
OTF's en gereglementeerde markten 
onmiddellijk in kennis moet stellen van het 
volgende:

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant die een MTF exploiteert, 
beleggingsondernemingen en 
marktexploitanten van andere MTF's en 
gereglementeerde markten onmiddellijk in 
kennis moet stellen van het volgende:

Or. en

Amendement 897
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant die een gereglementeerde 
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markt, een MTF of een OTF exploiteert, 
samenwerkt met de gereglementeerde 
markt waar een effect tot de handel is 
toegelaten en die is aangewezen voor de 
uitoefening van cross-markettoezicht 
overeenkomstig artikel 11 [MAR].

Or. en

Motivering

Aangezien de mogelijkheden tot misbruik en marktmanipulatie door de toepassing van cross-
marketstrategieën zijn toegenomen naarmate de markten steeds verder zijn gefragmenteerd, 
moeten de toezichthoudende instanties voor die markten samenwerken om ervoor te zorgen 
dat dergelijke cross-marketstrategieën kunnen worden gedetecteerd. Het primaire 
noteringsplatform beschikt wat dat betreft over de beste mogelijkheden om de algehele 
verantwoordelijkheid op zich te nemen omdat het zich dichter bij de door de emittent 
gegenereerde informatiestroom bevindt. De secundaire markten moeten worden verplicht 
hieraan mee te werken.

Amendement 898
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant die een gereglementeerde 
markt of een MTF exploiteert, 
samenwerkt met de aangewezen bevoegde 
autoriteit of een derde aan wie de taak 
van globaal realtime-toezicht is 
gedelegeerd, zodat deze zich kan kwijten 
van haar/zijn verplichtingen uit hoofde 
van [artikel 17 bis (nieuw) MAR].

Or. en

Motivering

Aangezien de mogelijkheden tot misbruik en marktmanipulatie door de toepassing van cross-
marketstrategieën zijn toegenomen naarmate de markten steeds verder zijn gefragmenteerd, 
moeten de bevoegde autoriteiten en toezichthoudende instanties voor die markten 
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samenwerken om ervoor te zorgen dat dergelijke cross-marketstrategieën kunnen worden 
gedetecteerd. De secundaire markten moeten worden verplicht hieraan mee te werken.

Amendement 899
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant die een gereglementeerde 
markt, een MTF of een OTF exploiteert 
die als secundair noteringsplatform voor 
een bepaald aandeel fungeert, 
samenwerkt met het primaire 
noteringsplatform voor dat aandeel, zodat 
dit zich kan kwijten van zijn 
verplichtingen uit hoofde van [artikel 11 
MAR].

Or. en

Motivering

De fragmentatie van de handel die het gevolg is van de toepassing van de MiFID-richtlijn, 
heeft met zich meegebracht dat er meer mogelijkheden tot misbruik en marktmanipulatie zijn 
ontstaan naarmate het gebruik van cross-marketstrategieën is toegenomen. Er is in feite geen 
instantie die direct toezicht houdt op de totale handel in een bepaald aandeel; noch de 
handelsplatforms, noch de bevoegde autoriteiten kwijten zich van die taak. Deze maas in de 
regelgeving moet worden gedicht. De toezichthouder van het primaire noteringsplatform zou 
deze functie moeten uitoefenen aangezien hij zich het dichtst bij de door de emittent 
gegenereerde informatiestroom bevindt.

Amendement 900
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen met het oog 
op de bepaling van de specifieke 
omstandigheden waarin een verplichting 
tot informatieverstrekking als bedoeld in 
lid 1 ontstaat.

De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen met het oog 
op de bepaling van de specifieke 
omstandigheden waarin een verplichting 
tot informatieverstrekking als bedoeld in 
lid 1 ontstaat, en van de specifieke eisen 
en voorwaarden voor de samenwerking 
tussen primaire en secundaire 
noteringsplatforms als bedoeld in lid 1 bis.

Or. en

Motivering

De ESMA moet richtsnoeren ontwikkelen voor de vaststelling van uitvoeringsbepalingen 
inzake de samenwerking tussen de verschillende handelsplatforms op het gebied van 
markttoezicht.

Amendement 901
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen met het oog 
op de bepaling van de specifieke 
omstandigheden waarin een verplichting 
tot informatieverstrekking als bedoeld in 
lid 1 ontstaat.

De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen met het oog 
op de bepaling van de specifieke 
omstandigheden waarin een verplichting 
tot informatieverstrekking als bedoeld in 
lid 1 ontstaat, en van de specifieke eisen 
en voorwaarden voor de samenwerking 
als bedoeld in lid 1 bis.

Or. en

Motivering

Aangezien de mogelijkheden tot misbruik en marktmanipulatie door de toepassing van cross-
marketstrategieën zijn toegenomen naarmate de markten steeds verder zijn gefragmenteerd, 
moeten de bevoegde autoriteiten en toezichthoudende instanties voor die markten 
samenwerken om ervoor te zorgen dat dergelijke cross-marketstrategieën kunnen worden 
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gedetecteerd. De secundaire markten moeten worden verplicht hieraan mee te werken. De 
ESMA is het best geplaatst om deze regels nader uit te werken.

Amendement 902
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de meerderheid van de financiële 
producten die op de markt worden 
verhandeld, zijn producten voor de 
rechtstreekse financiering van kleine en 
middelgrote ondernemingen, met 
uitzondering van financiële instellingen.

Or. en

Motivering

Als de financiële instellingen niet van de mkb-markten worden uitgezonderd, zou een maas in 
de wet kunnen ontstaan waardoor de MTF-regelgeving zou verwateren.

Amendement 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten schrijven voor dat als een 
financieel instrument van een emittent tot 
de handel op een mkb-groeimarkt wordt 
toegelaten, het financiële instrument ook
op een andere mkb-groeimarkt mag 
worden verhandeld zonder dat de emittent 
daarvoor toestemming heeft verleend. In 
een dergelijk geval geldt voor de emittent 
echter geen enkele verplichting ten 
aanzien van de corporate governance of 
de initiële, permanente of incidentele 
informatieverstrekking met betrekking tot 

7. De lidstaten schrijven voor dat als een 
financieel instrument van een emittent tot 
de handel op een mkb-groeimarkt wordt 
toegelaten, het financiële instrument alleen 
met toestemming van de emittent op een 
andere mkb-groeimarkt mag worden 
verhandeld.
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laatstgenoemde mkb-groeimarkt.

Or. en

Motivering

Het moet zo blijven dat alleen de kmo beslist waar haar instrumenten worden verhandeld.

Amendement 904
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten schrijven voor dat als een 
financieel instrument van een emittent tot 
de handel op een mkb-groeimarkt wordt 
toegelaten, het financiële instrument ook 
op een andere mkb-groeimarkt mag 
worden verhandeld zonder dat de emittent 
daarvoor toestemming heeft verleend. In 
een dergelijk geval geldt voor de emittent 
echter geen enkele verplichting ten aanzien 
van de corporate governance of de initiële, 
permanente of incidentele 
informatieverstrekking met betrekking tot 
laatstgenoemde mkb-groeimarkt.

7. De lidstaten schrijven voor dat als een 
financieel instrument van een emittent tot 
de handel op een mkb-groeimarkt wordt 
toegelaten, het financiële instrument ook 
op een andere mkb-groeimarkt mag 
worden verhandeld, maar alleen met de 
uitdrukkelijke toestemming van de 
emittent. In een dergelijk geval geldt voor 
de emittent echter geen enkele verplichting 
ten aanzien van de corporate governance of 
de initiële, permanente of incidentele 
informatieverstrekking met betrekking tot 
laatstgenoemde mkb-groeimarkt.

Or. en

Motivering

Toestaan dat de aandelen van een op een mkb-groeimarkt genoteerde onderneming op andere 
markten worden verhandeld, kan allerlei negatieve gevolgen hebben. Daartoe behoren een 
fragmentatie van de liquiditeit van de aandelen, met als gevolg uiteenlopende prijzen, 
bemoeilijking van de controle en het zicht van kmo's op hun aandeelhouders en potentieel een 
daling van het vertrouwen bij de beleggers. Daarom is het van essentieel belang dat kmo's 
zelf kunnen blijven bepalen of zij hun aandelen op bijkomende mkb-groeimarkten willen laten 
verhandelen.

Amendement 905
Pervenche Berès



AM\901765NL.doc 167/190 PE489.465v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten schrijven voor dat als een 
financieel instrument van een emittent tot 
de handel op een mkb-groeimarkt wordt 
toegelaten, het financiële instrument ook
op een andere mkb-groeimarkt mag 
worden verhandeld zonder dat de emittent 
daarvoor toestemming heeft verleend. In 
een dergelijk geval geldt voor de emittent 
echter geen enkele verplichting ten aanzien 
van de corporate governance of de initiële, 
permanente of incidentele 
informatieverstrekking met betrekking tot 
laatstgenoemde mkb-groeimarkt.

7. De lidstaten schrijven voor dat als een 
financieel instrument van een emittent tot 
de handel op een mkb-groeimarkt wordt 
toegelaten, het financiële instrument alleen 
met de uitdrukkelijke toestemming van de 
emittent op een andere mkb-groeimarkt 
mag worden verhandeld. In een dergelijk 
geval geldt voor de emittent echter geen 
enkele verplichting ten aanzien van de 
corporate governance of de initiële, 
permanente of incidentele 
informatieverstrekking met betrekking tot 
laatstgenoemde mkb-groeimarkt.

Or. en

Motivering

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers’ control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias’ of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.

Amendement 906
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 
het bijkantoor gevestigd is neemt de 
verantwoordelijkheid op zich om ervoor te 
zorgen dat de door het op zijn grondgebied 

De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 
het bijkantoor gevestigd is neemt de 
verantwoordelijkheid op zich om ervoor te 
zorgen dat de door het op zijn grondgebied 
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gevestigde bijkantoor verrichte diensten 
voldoen aan de eisen die in de artikelen 24, 
25, 27 en 28 van deze richtlijn en de 
artikelen 13 tot en met 23 van Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR] , alsmede in de op 
grond van die bepalingen genomen 
maatregelen worden gesteld.

gevestigde bijkantoor verrichte diensten 
voldoen aan de eisen die in de artikelen 24, 
25, 26 bis, 27 en 28 van deze richtlijn en de 
artikelen 13 tot en met 23 van Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR] , alsmede in de op 
grond van die bepalingen genomen 
maatregelen worden gesteld.

Or. en

Motivering

Om nieuwe, gedetailleerdere eisen inzake kennis en kwalificaties te kunnen invoeren, zoals 
uiteengezet in het eerdere amendement op artikel 26, moet in dit verband de 
verantwoordelijkheid bij de lidstaat van ontvangst worden gelegd.

Amendement 907
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 
het bijkantoor is gevestigd heeft het recht 
om de door het bijkantoor getroffen 
regelingen aan een onderzoek te 
onderwerpen en de wijzigingen te 
verlangen die absoluut noodzakelijk zijn 
om de bevoegde autoriteit in staat stellen 
de verplichtingen die in de artikelen 24, 
25, 27 en 28 van deze richtlijn en de 
artikelen 13 tot en met 23 van Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR] , alsmede in de op 
grond van die bepalingen genomen 
maatregelen zijn neergelegd, te doen 
nakomen met betrekking tot de op het 
grondgebied van die lidstaat door het 
bijkantoor verrichte diensten en/of 
activiteiten.

De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 
het bijkantoor is gevestigd heeft het recht 
om de door het bijkantoor getroffen 
regelingen aan een onderzoek te 
onderwerpen en de wijzigingen te 
verlangen die absoluut noodzakelijk zijn 
om de bevoegde autoriteit in staat stellen 
de verplichtingen die in de artikelen 24, 25, 
26 bis, 27 en 28 van deze richtlijn en de 
artikelen 13 tot en met 23 van Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR] , alsmede in de op 
grond van die bepalingen genomen 
maatregelen zijn neergelegd, te doen 
nakomen met betrekking tot de op het 
grondgebied van die lidstaat door het 
bijkantoor verrichte diensten en/of 
activiteiten.

Or. en
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Motivering

Om nieuwe, gedetailleerdere eisen inzake kennis en kwalificaties te kunnen invoeren, zoals 
uiteengezet in het vorige amendement, moet in dit verband de verantwoordelijkheid bij de 
lidstaat van ontvangst worden gelegd.

Amendement 908
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat de toegang 
van deze beleggingsondernemingen tot 
dergelijke systemen onderworpen is aan 
dezelfde niet-discriminerende, transparante 
en objectieve zakelijke criteria als die 
welke voor lokale deelnemers gelden. De 
lidstaten beperken het gebruik van deze 
systemen niet tot de clearing en 
afwikkeling van transacties in financiële 
instrumenten die op een gereglementeerde 
markt, een MTF of een OTF op hun 
grondgebied zijn uitgevoerd.

De lidstaten schrijven voor dat de toegang 
van deze beleggingsondernemingen tot 
dergelijke systemen onderworpen is aan 
dezelfde niet-discriminerende, transparante 
en objectieve zakelijke criteria als die 
welke voor lokale deelnemers gelden. De 
lidstaten beperken het gebruik van deze 
systemen niet tot de clearing en 
afwikkeling van transacties in financiële 
instrumenten die op een gereglementeerde 
markt of een MTF op hun grondgebied zijn 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 909
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze beoordeling door de bevoegde 
autoriteit van de gereglementeerde markt 
doet niet af aan de bevoegdheden van de 
nationale centrale banken als 
toezichthouders op afwikkelingssystemen 
of van andere op zulke systemen 
toezichthoudende autoriteiten. De 

Deze beoordeling door de bevoegde 
autoriteit van de gereglementeerde markt 
doet niet af aan de bevoegdheden van de 
relevante centrale banken als 
toezichthouders op afwikkelingssystemen 
of van andere op zulke systemen 
toezichthoudende autoriteiten. De 
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bevoegde autoriteit zal met het reeds 
bestaande toezicht van deze instellingen 
rekening houden om ongegronde dubbele 
controle te voorkomen.

bevoegde autoriteit zal met het reeds 
bestaande toezicht van deze instellingen 
rekening houden om ongegronde dubbele 
controle te voorkomen.

Or. en

Motivering

Tot de centrale banken die toezicht houden op de clearing- en afwikkelingssystemen kan ook 
de ECB worden gerekend en niet alleen deze of gene nationale centrale bank.

Amendement 910
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De rechten van 
beleggingsondernemingen uit hoofde van 
de leden 1 en 2 laten het recht van 
exploitanten van centraletegenpartij-, 
clearing- of effectenafwikkelingssystemen 
onverlet om op legitieme commerciële 
gronden te weigeren de gevraagde 
diensten beschikbaar te stellen, in het 
bijzonder het recht om te weigeren een 
overeenkomst te sluiten met entiteiten die 
niet aan specifieke interoperabiliteitseisen 
voldoen.

Or. pl

Amendement 911
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het bepaalde in deze richtlijn tot 
regulering van het verrichten van 
diensten in de Unie door ondernemingen 
van derde landen laat de mogelijkheid 
onverlet dat in de Unie gevestigde 
personen op eigen initiatief gebruik 
maken van beleggingsdiensten van een 
onderneming van een derde land. Ingeval 
een onderneming van een derde land op 
eigen initiatief van een in de Unie 
gevestigde persoon diensten verricht, 
worden de diensten in kwestie niet 
aangemerkt als diensten die op het 
grondgebied van de Unie worden verricht. 
Ingeval een onderneming van een derde 
land diensten aan cliënten of potentiële 
cliënten in de Unie aanbiedt, dan wel 
beleggingsdiensten of –activiteiten samen 
met nevendiensten in de Unie promoot of 
daarvoor reclame maakt, behalve in het 
kader van een bestaande relatie die 
voortgaande dienstverlening door de 
onderneming aan haar cliënt vereist, dan 
worden deze diensten niet aangemerkt als 
diensten die op eigen initiatief van de 
cliënt worden verricht.

Or. en

Motivering

Volgens de voorgestelde overweging 74 in MiFID mogen in aanmerking komende 
tegenpartijen alleen op eigen initiatief beleggingsdiensten van een onderneming van een 
derde land ontvangen. Duidelijk moet worden gemaakt dat een dergelijke passieve 
marketingregeling voor alle Europese cliënten geldt, zodat zij kunnen profiteren van 
beleggingsdiensten die door een onderneming van een derde land worden verleend. 
Opneming van overweging 74 van de voorgestelde MiFID-richtlijn in een nieuw artikel 40, 
lid 1 bis, om deze bepaling werkelijk bindend te maken.

Amendement 912
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om ongegronde dubbele controle te 
voorkomen houdt de bevoegde autoriteit 
rekening met het reeds bestaande toezicht 
op het clearing- en afwikkelingssysteem 
dat reeds wordt uitgeoefend door van de 
nationale centrale banken als 
toezichthouders op clearing- en 
afwikkelingssystemen of van andere voor 
dergelijke systemen bevoegde 
toezichthoudende autoriteiten.

Om ongegronde dubbele controle te 
voorkomen houdt de bevoegde autoriteit 
rekening met het reeds bestaande toezicht 
op het clearing- en afwikkelingssysteem 
dat reeds wordt uitgeoefend door de 
relevante centrale banken als 
toezichthouders op clearing- en 
afwikkelingssystemen of van andere voor 
dergelijke systemen bevoegde 
toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Motivering

Tot de centrale banken die toezicht houden op de clearing- en afwikkelingssystemen kan ook 
de ECB worden gerekend en niet alleen deze of gene nationale centrale bank.

Amendement 913
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Hoofdstuk schrappen

Or. en

Amendement 914
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Hoofdstuk schrappen
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Or. en

Motivering

Dit gehele hoofdstuk moet in de verordening worden opgenomen.

Amendement 915
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verrichten van diensten door 
ondernemingen van derde landen

Verrichten van diensten of activiteiten door 
ondernemingen van derde landen

Or. en

Amendement 916
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 4 – afdeling 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verrichten van diensten door vestiging van 
een bijkantoor

Verrichten van diensten of activiteiten door 
vestiging van een bijkantoor met een 
paspoort

Or. en

Amendement 917
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vestiging van een bijkantoor Vestiging van een bijkantoor met een 
paspoort

Or. en

Amendement 918
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming van een derde land die 
voornemens is via een bijkantoor op hun 
grondgebied beleggingsdiensten of -
activiteiten en nevendiensten te verrichten, 
overeenkomstig de volgende bepalingen 
vooraf een vergunning van de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
moet verkrijgen:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
onderneming van een derde land op hun 
grondgebied beleggingsdiensten of -
activiteiten en nevendiensten mag
verrichten via een op hun grondgebied of 
in een andere lidstaat gevestigd 
bijkantoor, indien aan het bijkantoor door 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar het bijkantoor is gevestigd, een 
vergunning is verleend overeenkomstig de 
volgende bepalingen:

Or. en

Motivering

In de tekst worden de voorwaarden beschreven waarop een onderneming van een derde land 
in een lidstaat een bijkantoor kan vestigen dat dankzij een paspoort zaken kan doen in andere 
lidstaten. Dit mag de lidstaten niet beletten om vergunningen te blijven verstrekken aan 
bijkantoren van ondernemingen van een derde land die niet in het bezit van een paspoort zijn. 
De regeling mag geen eis bevatten ten aanzien van het kapitaal van een bijkantoor.

Amendement 919
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming van een derde land die 
voornemens is via een bijkantoor op hun 
grondgebied beleggingsdiensten of -
activiteiten en nevendiensten te verrichten, 
overeenkomstig de volgende bepalingen 
vooraf een vergunning van de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
moet verkrijgen:

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
beleggingsonderneming of een 
marktexploitant van een derde land die 
voornemens is via een bijkantoor op hun 
grondgebied beleggingsdiensten,
activiteiten en nevendiensten of 
handelsplatformdiensten te verrichten, 
overeenkomstig de volgende bepalingen 
vooraf een vergunning van de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
moet verkrijgen:

Or. en

Amendement 920
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming van een derde land die 
voornemens is via een bijkantoor op hun 
grondgebied beleggingsdiensten of -
activiteiten en nevendiensten te verrichten, 
overeenkomstig de volgende bepalingen 
vooraf een vergunning van de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
moet verkrijgen:

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming van een derde land die 
voornemens is via een bijkantoor op hun 
grondgebied beleggingsdiensten of -
activiteiten en nevendiensten voor niet-
professionele cliënten te verrichten, 
overeenkomstig de volgende bepalingen 
vooraf een vergunning van de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
moet verkrijgen:

Or. en

Amendement 921
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming van een derde land die 
voornemens is via een bijkantoor op hun 
grondgebied beleggingsdiensten of -
activiteiten en nevendiensten te verrichten, 
overeenkomstig de volgende bepalingen 
vooraf een vergunning van de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten
moet verkrijgen:

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming van een derde land die 
voornemens is via een bijkantoor op hun 
grondgebied beleggingsdiensten of -
activiteiten en nevendiensten voor 
professionele cliënten te verrichten, 
overeenkomstig de volgende bepalingen 
vooraf een vergunning van de ESMA moet 
verkrijgen:

Or. en

Amendement 922
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de Commissie heeft een besluit 
genomen overeenkomstig lid 3;

a) de Commissie heeft overeenkomstig lid 
3 een besluit genomen waarin wordt 
erkend dat het prudentiële kader van het 
derde land gelijkwaardig is;

Or. en

Motivering

In de tekst worden de voorwaarden beschreven waarop een onderneming van een derde land 
in een lidstaat een bijkantoor kan vestigen dat dankzij een paspoort zaken kan doen in andere 
lidstaten. Dit mag de lidstaten niet beletten om vergunningen te blijven verstrekken aan 
bijkantoren van ondernemingen van een derde land die niet in het bezit van een paspoort zijn. 
De regeling mag geen eis bevatten ten aanzien van het kapitaal van een bijkantoor.

Amendement 923
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de Commissie heeft een besluit
genomen overeenkomstig lid 3;

a) dit vereiste geldt alleen als de 
Commissie een negatief 
gelijkwaardigheidsbesluit heeft genomen 
overeenkomstig lid 3;

Or. en

Amendement 924
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – onder b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het verrichten van diensten waarvoor de 
onderneming van een derde land een 
vergunning aanvraagt, is onderworpen aan 
een vergunning van en het toezicht door 
het derde land waar de onderneming is 
gevestigd en aan de betrokken
onderneming is op geldige wijze 
vergunning verleend. Het derde land waar 
de betrokken onderneming is gevestigd, 
staat niet op de lijst van niet-coöperatieve 
landen en gebieden van de Financiële 
Actiegroep (Financial Action Task Force) 
tegen witwassen van geld en 
terrorismefinanciering;

b) het verrichten van diensten waarvoor de 
onderneming van een derde land een 
vergunning aanvraagt, is onderworpen aan 
een vergunning van en het toezicht door 
het derde land waar het hoofdkantoor van 
de onderneming is gevestigd en aan de 
onderneming van een derde land is op 
geldige wijze in dat land vergunning 
verleend. Het derde land waar het 
hoofdkantoor van de betrokken 
onderneming is gevestigd, staat niet op de 
lijst van niet-coöperatieve landen en 
gebieden van de Financiële Actiegroep 
(Financial Action Task Force) tegen 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering;

Or. en

Motivering

In de tekst worden de voorwaarden beschreven waarop een onderneming van een derde land 
in een lidstaat een bijkantoor kan vestigen dat dankzij een paspoort zaken kan doen in andere 
lidstaten. Dit mag de lidstaten niet beletten om vergunningen te blijven verstrekken aan 
bijkantoren van ondernemingen van een derde land die niet in het bezit van een paspoort zijn. 
De regeling mag geen eis bevatten ten aanzien van het kapitaal van een bijkantoor.
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Amendement 925
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) tussen de bevoegde autoriteiten van de 
betrokken lidstaat en de bevoegde 
toezichthoudende autoriteiten van het 
derde land waar de onderneming is 
gevestigd, bestaan 
samenwerkingsovereenkomsten die onder 
meer voorzien in bepalingen die de 
uitwisseling van informatie regelen met het 
oog op de handhaving van de integriteit 
van de markt en de bescherming van de 
beleggers;

c) tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waar het bijkantoor is gevestigd en 
de bevoegde toezichthoudende autoriteiten 
van het derde land waar het hoofdkantoor 
van de onderneming van dat derde land is 
gevestigd, bestaan 
samenwerkingsovereenkomsten die onder 
meer voorzien in bepalingen die de 
uitwisseling van informatie regelen met het 
oog op de handhaving van de integriteit 
van de markt en de bescherming van de 
beleggers;

Or. en

Motivering

In de tekst worden de voorwaarden beschreven waarop een onderneming van een derde land 
in een lidstaat een bijkantoor kan vestigen dat dankzij een paspoort zaken kan doen in andere 
lidstaten. Dit mag de lidstaten niet beletten om vergunningen te blijven verstrekken aan 
bijkantoren van ondernemingen van een derde land die niet in het bezit van een paspoort zijn. 
De regeling mag geen eis bevatten ten aanzien van het kapitaal van een bijkantoor.

Amendement 926
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) er is voldoende aanvangskapitaal vrij 
beschikbaar voor het bijkantoor;

Schrappen
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Or. en

Motivering

In de tekst worden de voorwaarden beschreven waarop een onderneming van een derde land 
in een lidstaat een bijkantoor kan vestigen dat dankzij een paspoort zaken kan doen in andere 
lidstaten. Dit mag de lidstaten niet beletten om vergunningen te blijven verstrekken aan 
bijkantoren van ondernemingen van een derde land die niet in het bezit van een paspoort zijn. 
De regeling mag geen eis bevatten ten aanzien van het kapitaal van een bijkantoor.

Amendement 927
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het derde land waar de onderneming 
van een derde land is gevestigd, heeft met 
de lidstaat waar het bijkantoor zou worden
gevestigd een overeenkomst gesloten die 
volledig voldoet aan de normen van artikel 
26 van het OESO-Modelverdrag inzake 
dubbele belasting naar het inkomen en naar 
het vermogen, en die doeltreffende 
informatie-uitwisseling betreffende fiscale 
aangelegenheden, inclusief eventuele 
multilaterale belastingovereenkomsten,
waarborgt.

(f) het derde land waar het hoofdkantoor 
van de onderneming van een derde land is 
gevestigd, heeft met de lidstaat waar het 
bijkantoor is gevestigd een overeenkomst 
gesloten die volledig voldoet aan de 
normen van artikel 26 van het OESO-
Modelverdrag inzake dubbele belasting 
naar het inkomen en naar het vermogen, en 
die doeltreffende informatie-uitwisseling 
betreffende fiscale aangelegenheden, 
inclusief eventuele multilaterale 
belastingovereenkomsten, waarborgt.

Or. en

Motivering

In de tekst worden de voorwaarden beschreven waarop een onderneming van een derde land 
in een lidstaat een bijkantoor kan vestigen dat dankzij een paspoort zaken kan doen in andere 
lidstaten. Dit mag de lidstaten niet beletten om vergunningen te blijven verstrekken aan 
bijkantoren van ondernemingen van een derde land die niet in het bezit van een paspoort zijn. 
De regeling mag geen eis bevatten ten aanzien van het kapitaal van een bijkantoor.

Amendement 928
Robert Goebbels, Markus Ferber
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de onderneming heeft het lidmaatschap 
aangevraagd van een overeenkomstig 
Richtlijn 97/9/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 maart 1997 
inzake de beleggerscompensatiestelsels 
toegelaten of erkend 
beleggerscompensatiestelsel.

(g) de onderneming is op het tijdstip van 
vergunningverlening aangesloten bij een 
overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 3 
maart 1997 inzake de 
beleggerscompensatiestelsels toegelaten of 
erkend beleggerscompensatiestelsel.

Or. en

Motivering

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)

Amendement 929
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de onderneming heeft het lidmaatschap 
aangevraagd van een overeenkomstig 
Richtlijn 97/9/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 maart 1997 
inzake de beleggerscompensatiestelsels 
toegelaten of erkend 
beleggerscompensatiestelsel.

(g) de onderneming heeft het lidmaatschap
aangevraagd van een 
beleggerscompensatiestelsel dat in de 
lidstaat waar het bijkantoor is gevestigd 
overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 3 
maart 1997 inzake de 
beleggerscompensatiestelsels is toegelaten 
of erkend, tenzij de onderneming geen 
beleggingszaken doet met beleggers die 
onder een dergelijk stelsel vallen.
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Or. en

Motivering

In de tekst worden de voorwaarden beschreven waarop een onderneming van een derde land 
in een lidstaat een bijkantoor kan vestigen dat dankzij een paspoort zaken kan doen in andere 
lidstaten. Dit mag de lidstaten niet beletten om vergunningen te blijven verstrekken aan 
bijkantoren van ondernemingen van een derde land die niet in het bezit van een paspoort zijn. 
De regeling mag geen eis bevatten ten aanzien van het kapitaal van een bijkantoor.

Amendement 930
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming van een derde land die 
voornemens is op het grondgebied van de 
betrokken lidstaten beleggingsdiensten of –
activiteiten en nevendiensten voor niet-
professionele cliënten te verrichten, een 
bijkantoor in de Unie moeten vestigen.

2. Onverminderd de artikelen 46 bis en 46 
ter schrijven de lidstaten voor dat een 
onderneming van een derde land die 
voornemens is op het grondgebied van de 
betrokken lidstaten beleggingsdiensten of –
activiteiten en nevendiensten voor niet-
professionele cliënten te verrichten, een 
bijkantoor in de Unie moet vestigen, 
behalve wanneer die diensten worden 
verricht op het uitsluitende initiatief van 
de persoon aan wie de dienst wordt 
verleend, dan wel buiten de Unie worden 
verricht.

Or. en

Motivering

De beperking die geldt voor ondernemingen van een derde land die diensten aanbieden aan 
niet-professionele cliënten, staat haaks op de vrijheid van de lidstaten om vast te houden aan 
hun huidige regeling voor de verlening van een vergunning aan ondernemingen van een 
derde land die geen paspoort willen. Ook staat dit haaks op overweging 74, omdat het voor 
niet-professionele cliënten een beletsel lijkt te vormen om uitsluitend op eigen initiatief met 
een onderneming van een derde land in zee te gaan (of wanneer zij bijv. tijdens een reis 
buiten de EU beleggingsdiensten ontvangen).
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Amendement 931
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming van een derde land die 
voornemens is op het grondgebied van de 
betrokken lidstaten beleggingsdiensten of –
activiteiten en nevendiensten voor niet-
professionele cliënten te verrichten, een 
bijkantoor in de Unie moeten vestigen.

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming van een derde land die 
voornemens is op het grondgebied van de 
betrokken lidstaten beleggingsdiensten of –
activiteiten en nevendiensten voor niet-
professionele en/of professionele cliënten 
te verrichten, een bijkantoor in de Unie 
moeten vestigen.

Or. en

Motivering

Impliciet wil de Commissie bereiken dat voor niet-professionele en professionele cliënten 
dezelfde bepalingen gelden met betrekking tot bijkantoren en vergunningen. Maar om mazen 
in de wet te vermijden, moet deze intentie expliciet in de tekst tot uiting worden gebracht.

Amendement 932
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming van een derde land die 
voornemens is op het grondgebied van de 
betrokken lidstaten beleggingsdiensten of –
activiteiten en nevendiensten voor niet-
professionele cliënten te verrichten, een 
bijkantoor in de Unie moeten vestigen.

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
onderneming van een derde land die 
voornemens is op het grondgebied van de 
betrokken lidstaten beleggingsdiensten of –
activiteiten en nevendiensten voor niet-
professionele cliënten te verrichten, een 
dochteronderneming in de Unie moeten 
vestigen.

Or. en
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Amendement 933
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 95 een besluit nemen ten 
aanzien van een derde land indien het 
juridische en toezichtkader van het 
betrokken derde land waarborgt dat 
ondernemingen waaraan in dat derde land 
vergunning is verleend, voldoen aan 
juridisch bindende vereisten die een 
gelijkwaardig effect sorteren als de 
vereisten van deze richtlijn, Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR] en 
Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn 
Kapitaaltoereikendheid] en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan, en dat 
derde land voorziet in gelijkwaardige 
wederzijdse erkenning van het prudentiële 
kader dat van toepassing is op 
beleggingsondernemingen waaraan 
overeenkomstig deze richtlijn vergunning 
is verleend.

De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 95 een besluit nemen ten 
aanzien van een derde land indien het 
juridische en toezichtkader van het 
betrokken derde land waarborgt dat 
ondernemingen waaraan in dat derde land 
vergunning is verleend, voldoen aan 
juridisch bindende vereisten inzake 
prudentiële aangelegenheden die een 
gelijkwaardig effect sorteren als de 
vereisten inzake prudentiële 
aangelegenheden van deze richtlijn, 
Verordening (EU) nr. …/… [MiFIR] en 
Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn 
Kapitaaltoereikendheid] en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan, en dat 
derde land voorziet in effectieve 
gelijkwaardige erkenning van het 
prudentiële kader dat van toepassing is op 
beleggingsondernemingen waaraan 
overeenkomstig deze richtlijn vergunning 
is verleend.

Or. en

Motivering

Als "gelijkwaardige wederzijdse erkenning" van het prudentiële kader als eis wordt 
gehanteerd, zou dit tegen EU-ondernemingen gebruikt kunnen worden. De formulering moet 
worden aangepast aan de tekst in EMIR. In de overeenkomstige bepalingen in EMIR staan 
geen expliciete verwijzingen naar "wederkerigheid": zie artikel 23, lid 3 ("effectieve … 
gelijkwaardige erkenning") en de artikelen 3, lid 2, en 23, lid 2.

Amendement 934
Robert Goebbels
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 95 een besluit nemen ten 
aanzien van een derde land indien het 
juridische en toezichtkader van het 
betrokken derde land waarborgt dat 
ondernemingen waaraan in dat derde land 
vergunning is verleend, voldoen aan 
juridisch bindende vereisten die een 
gelijkwaardig effect sorteren als de 
vereisten van deze richtlijn, Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR] en 
Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn 
Kapitaaltoereikendheid] en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan, en dat 
derde land voorziet in gelijkwaardige 
wederzijdse erkenning van het prudentiële 
kader dat van toepassing is op 
beleggingsondernemingen waaraan 
overeenkomstig deze richtlijn vergunning 
is verleend.

De Commissie neemt volgens de procedure 
van artikel 95 een besluit ten aanzien van 
een derde land indien het juridische en 
toezichtkader van het betrokken derde land 
waarborgt dat ondernemingen waaraan in 
dat derde land vergunning is verleend, 
voldoen aan juridisch bindende vereisten 
die een gelijkwaardig effect sorteren als de 
vereisten van deze richtlijn, Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR] en 
Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn 
Kapitaaltoereikendheid] en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan, en dat 
derde land voorziet in gelijkwaardige 
wederzijdse erkenning van het prudentiële 
kader dat van toepassing is op 
beleggingsondernemingen waaraan 
overeenkomstig deze richtlijn vergunning 
is verleend.

Or. en

Amendement 935
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 95 een besluit nemen ten 
aanzien van een derde land indien het 
juridische en toezichtkader van het 
betrokken derde land waarborgt dat 
ondernemingen waaraan in dat derde land 
vergunning is verleend, voldoen aan 
juridisch bindende vereisten die een 
gelijkwaardig effect sorteren als de 
vereisten van deze richtlijn, Verordening 

De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 95 een besluit nemen ten 
aanzien van een derde land indien het 
juridische en toezichtkader van het 
betrokken derde land waarborgt dat 
ondernemingen waaraan in dat derde land 
vergunning is verleend, voldoen aan 
juridisch bindende vereisten die een 
gelijkwaardig effect sorteren als de 
vereisten van deze richtlijn, Verordening 
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(EU) nr. …/… [MiFIR] en 
Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn 
Kapitaaltoereikendheid] en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan, en dat 
derde land voorziet in gelijkwaardige 
wederzijdse erkenning van het prudentiële 
kader dat van toepassing is op 
beleggingsondernemingen waaraan 
overeenkomstig deze richtlijn vergunning 
is verleend.

(EU) nr. …/… [MiFIR] en 
Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn 
Kapitaaltoereikendheid] en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan.

Or. en

Motivering

Wederkerigheid is niet gerechtvaardigd en is in strijd met de WTO-regels. In een tijd waarin 
wij behoefte hebben aan buitenlandse investeringen in de EU, is het onlogisch om 
handelsbelemmeringen op te werpen.

Amendement 936
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 95 een besluit nemen ten 
aanzien van een derde land indien het 
juridische en toezichtkader van het 
betrokken derde land waarborgt dat 
ondernemingen waaraan in dat derde land 
vergunning is verleend, voldoen aan 
juridisch bindende vereisten die een 
gelijkwaardig effect sorteren als de 
vereisten van deze richtlijn, Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR] en 
Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn 
Kapitaaltoereikendheid] en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan, en dat 
derde land voorziet in gelijkwaardige 
wederzijdse erkenning van het prudentiële 
kader dat van toepassing is op 
beleggingsondernemingen waaraan 
overeenkomstig deze richtlijn vergunning 

De Commissie neemt uiterlijk op 31 
december 2014 volgens de procedure van 
artikel 95 een besluit ten aanzien van een 
derde land indien het juridische en 
toezichtkader van het betrokken derde land 
waarborgt dat ondernemingen waaraan in 
dat derde land vergunning is verleend, 
voldoen aan juridisch bindende vereisten 
die een gelijkwaardig effect sorteren als de 
vereisten van deze richtlijn, Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR] en 
Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn 
Kapitaaltoereikendheid] en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan, en dat 
derde land voorziet in gelijkwaardige 
wederzijdse erkenning van het prudentiële 
kader dat van toepassing is op 
beleggingsondernemingen waaraan 
overeenkomstig deze richtlijn vergunning 
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is verleend. is verleend.

Or. en

Amendement 937
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 95 een besluit nemen ten 
aanzien van een derde land indien het 
juridische en toezichtkader van het 
betrokken derde land waarborgt dat 
ondernemingen waaraan in dat derde land 
vergunning is verleend, voldoen aan 
juridisch bindende vereisten die een 
gelijkwaardig effect sorteren als de 
vereisten van deze richtlijn, Verordening 
(EU) nr. …/… [MiFIR] en 
Richtlijn 2006/49/EG [Richtlijn 
Kapitaaltoereikendheid] en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan, en dat 
derde land voorziet in gelijkwaardige 
wederzijdse erkenning van het prudentiële 
kader dat van toepassing is op 
beleggingsondernemingen waaraan 
overeenkomstig deze richtlijn vergunning 
is verleend.

De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 95 een besluit nemen ten 
aanzien van een derde land indien het 
juridische en toezichtkader van het 
betrokken derde land waarborgt dat 
ondernemingen waaraan in dat derde land 
vergunning is verleend, voldoen aan de 
juridisch bindende vereisten als vermeld in 
deze richtlijn, Verordening (EU) nr. …/… 
[MiFIR] en Richtlijn 2006/49/EG 
[Richtlijn Kapitaaltoereikendheid] en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan.

Or. en

Amendement 938
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule



AM\901765NL.doc 187/190 PE489.465v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het prudentiële kader van een derde land 
kan als gelijkwaardig worden beschouwd 
indien dat kader ten minste aan alle 
volgende voorwaarden voldoet:

Het prudentiële kader van een derde land 
wordt als gelijkwaardig beschouwd indien 
dat kader ten minste aan alle volgende 
voorwaarden voldoet:

Or. en

Amendement 939
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het prudentiële kader van een derde land 
kan als gelijkwaardig worden beschouwd
indien dat kader ten minste aan alle 
volgende voorwaarden voldoet:

Het prudentiële kader van een derde land 
kan worden geacht een gelijkwaardig 
effect te sorteren indien dat kader ten 
minste aan alle volgende voorwaarden 
voldoet:

Or. en

Motivering

Aanpassing aan formulering in EMIR.

Amendement 940
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het prudentiële kader van een derde land 
kan als gelijkwaardig worden beschouwd
indien dat kader ten minste aan alle 
volgende voorwaarden voldoet:

Het prudentiële kader van een derde land 
kan worden geacht een gelijkwaardig 
effect te sorteren indien dat kader ten 
minste aan alle volgende voorwaarden 
voldoet:
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Or. en

Amendement 941
Pascal Canfin
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het derde land hanteert 
wederkerige toegangsvoorwaarden voor in 
de EU gevestigde 
beleggingsondernemingen, evenals een 
regeling van wederzijdse erkenning.

Or. en

Amendement 942
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een besluit van de Commissie uit hoofde 
van dit lid kan worden beperkt tot een 
categorie of bepaalde categorieën 
ondernemingen. In dat geval kan voor de 
toepassing van lid 1 een vergunning 
worden verleend aan een onderneming 
van een derde land die in een categorie 
valt waarvoor het besluit van de 
Commissie geldt.

Or. en

Motivering

Een wederkerigheidseis zal afbreuk doen aan de effectiviteit van de voorgestelde regeling. 
Het kan zo zijn dat het prudentiële kader alleen gelijkwaardig is met betrekking tot sommige 
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ondernemingen en niet voor alle (bijv. omdat sommige beleggingsdiensten in het derde land 
niet voor een vergunning in aanmerking komen).

Amendement 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het derde land kan worden geacht 
een gelijkwaardige en wederkerige 
erkenning te verlenen als aan alle 
volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) de erkenning heeft betrekking op het 
gehele EU-kader en aan alle EU-landen 
wordt op gelijke wijze toegang verleend;
b) in de EU en het derde land worden 
soortgelijke rechten en plichten aan de 
ondernemingen toegekend resp. opgelegd.

Or. en

Motivering

Een gelijkwaardige en wederkerige erkenning houdt in dat voor alle 
beleggingsondernemingen en marktexploitanten uit de EU dezelfde voorwaarden gelden voor 
de toegang tot de markt van een derde land als voor ondernemingen uit een derde land die 
naar de EU komen.

Amendement 944
Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde onderneming van 
een derde land dient haar aanvraag in bij de
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij 
voornemens is een bijkantoor te vestigen, 

4. De in lid 1 bedoelde onderneming van 
een derde land dient haar aanvraag in bij de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het
bijkantoor is of zal worden gevestigd, na 
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na de vaststelling door de Commissie van 
het besluit waarin zij bepaalt dat het 
juridische en toezichtkader van het derde 
land waarin aan de onderneming van het 
derde land vergunning is verleend, 
gelijkwaardig is aan de in lid 3 beschreven 
vereisten.

de vaststelling door de Commissie van het 
besluit waarin zij bepaalt dat het juridische 
en toezichtkader van het derde land waarin 
aan de onderneming van het derde land 
vergunning is verleend, inzake prudentiële 
aangelegenheden gelijkwaardig is aan de 
in lid 3 beschreven vereisten.

Or. en

Motivering

Ondernemingen van een derde land die al een bijkantoor in een lidstaat hebben gevestigd, 
moeten een vergunning als bedoeld in lid 1 kunnen aanvragen om een paspoort te verkrijgen, 
als zij aan de voorwaarden voor het paspoort voldoen.


